
Němčina 8. A – PL č. 9 

Zasílám 9. pracovní list.  Prosím, posílejte mi to včas jen na classroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Termín odevzdání: PÁTEK: 15. května  2020 

Téma: L 5 – přivlastňovací zájmena – učebnice str. 57 

Pracovní list č. 8 

Gramatika – Přivlastňovací zájmena 

 
Již ve 2. lekci jsme dělali přivlastňovací zájmena můj, tvůj – učebnice str. 26 

OPAKOVÁNÍ  

Rod mužský JÁ   a můj otec – mein Vater  TY   a tvůj otec – dein Vater 

Rod ženský  moje matka – meine Mutter  tvoje matka – deine Mutter 

Rod střední  moje auto – mein Auto   tvoje auto – dein Auto 

Takže – nové učivo: 

On a jeho otec -  er und sein Vater 

On a jeho matka –  er und seine Mutter 

On a jeho auto –   er und sein Auto 

 

Ona a její otec –   sie und ihr Vater 

Ona a její matka –  sie und ihre Mutter 

Ona a její auto –   sie und ihr Auto 

 

Ono a jeho otec –  es und sein Vater 

Ono a jeho matka -  es und seine Mutter 

Ono a jeho auto –  es und sein Auto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MNOŽNÉ ČÍSLO 

 

My a náš otec –   wir und unser Vater 

My a naše matka –  wir und unsere Mutter 

My a naše auto –  wir und unser Auto 



 

Vy a váš otec –   ihr und euer Vater 

Vy a vaše matka –  ihr und eure Mutter 

Vy a vaše auto –   ihr und euer Auto 

 

Oni a jejich otec –  sie und ihr Vater 

Oni a jejich matka –  sie und ihre Mutter 

Oni a jejich auto –  sie und ihr Auto 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Úkol: doplň 
 

mein/meine: 

 --------- Vater ---------- Opa --------- Mutter ---------- Oma --------- Schwester ---------- Bruder --------- 

Tante ---------- Hamster --------- Kind ---------- Onkel --------- Hund ---------- Katze --------- Freundin  

 

dein/deine: 

 --------- Vater ---------- Opa --------- Mutter ---------- Oma --------- Schwester ---------- Bruder --------- 

Tante ---------- Hamster --------- Kind ---------- Onkel --------- Hund ---------- Katze --------- Freundin  

 

 

2. Úkol: PS – str. 59/ cv. 13……………………..doplň 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Pošli na classroom – 

- Úkol č. 1 z tohoto papíru -  doplň 

- Úkol č. 2 z tohoto papíru doplň v PS a ofoť nebo přepiš na papír 

- OBA POŠLI NA CLASSROOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Děkuji! 


