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1. Spoj, co patří dohromady, přiřaď správný člen podstatného jména. 

 tužka     Schere 

 propiska    Spitzer 

 nůžky     Klasse 

penál     Malkasten    

 štětec     Bleistift 

 tabule     Kuli 

 ořezávátko    Pinsel 

 třída     Tafel 

 

2. Které slovo do řádku nepatří a proč? 

 lernen, malen, machen, praktisch, hören  …………………………… 

 Malkasten, Zirkel, Schere, Bleistift, Kuli  …………………………… 

 Tasche, Stuhl, Tisch, Tafel, Fenster   …………………………… 

 klug, alt, dumm, langsam, jung, klein, groß  …………………………… 

Zvířeta – e Tiere (s Tier)  

r Hund   pes   r Frosch   žába 

e Katze  kočka   r Bȁr    medvěd 

e Kuh   kráva   e Giraffe   žirafa   

e Ziege   koza   s Zebra   zebra 

r Vogel  pták   r Elefant   slon 

e Maus   myš   r Fisch    ryba  

s Schwein  prase   e Schlange   had 

s Kaninchen  králík   s Pferd    kůň 

DER 

DAS 

DIE 
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3. Z písmen sestav názvy zvířat. 

 huk  ……………………..  rabez  ……………………….. 

 govel  ……………………..  wenisch ……………………….. 

 rȁb  ……………………..  drepf  ……………………….. 

 duhn  ……………………..  schrof  ………………………..  

 

4. Co je to? Was ist das? 

→ Er ist groß, grau. Er wohnt in Afrika oder in ZOO Praha. Er hat große Ohren.  
Er heißt auf Deutsch ……………………. 

→ Er ist z. B. grün, er wohnt im Wasser. Er heißt ……………………… 
 
→ Er ist groß oder klein. Er ist braun, schwarz oder weiß. Bei uns macht er haf haf, im 

Deutschland macht er wau wau. Er heißt ………………… 
 
→ Sie ist groß, Sie gibt uns Milch. Ihre Farbe ist braun, schwarz, weiß oder gemischt. Sie heißt 

……………………. 
 
 
5. Popiš, co vidíš na obrázcích.   

 ……………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 
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