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Anotace
Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na  časování slovesa sein a jiných.
Materiál je možné využít na vyvození i na opakování učiva.
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SEIN
 

1.Ergänzt sein !
Wo..............du am Freitag? Am Freitag …........ich in der Schule.Wo 
…...Mirek?.............ihr zu Hause? Nein, wir ….... nicht zu Hause.Er 
…........ auch in der Schule. Am Mittwoch …......sie in Prag.  …........du 
faul? Ja, ich …..... faul. Es  …... noch klein.Wir …...... hier.  …..........sie zu 
Hause?Ihr …...... fleißig? …....bin schon fertig. Sie …...... nicht hier.Meine 
Schwester ….... nicht in der Schule.Mirek …... klein. Wo …......ihr am 
Montag? Wer  …......du am Mittwoch?  Heute …... Dienstag.Morgen 
…......Mittwoch.Ich  …..nicht hier. Die Tasche …...schwer.

              2.Übersetzt!
Zde je propiska. 
Eva je malá.
Jsem už hotov.
Oni jsou doma.

Vy jste ve škole. 
My jsme zde. 
Moje škola je  pěkná.
Ona je v Praze.



3.Ergänzt !

groß -
faul -
heute -
du bist -
Freundin -
Großvater -
Tante - 
weiß -
Auf Wiedersehen -
Bruder -
Lehrerin -
falsch -
ja -

      4.Ergänzt die Sätze !

Am Montag  ….............................................................................................. 

Am Dienstag.............................................................................................

Am Mitwoch  ….........................................................................................

Am Donnerstag......................................................................................

Am Freitag   ….......................................................................................

Am Samstag   ….........................................................................................

Am Sonnabend   …....................................................................................

(baden, kochen,turnen, Music hören,  spielen Klavier ,wandern,sein )



5.Antwortet auf die Frage !

Wann hast du am Montag ?

Was hat Eliška morgen ?

Was macht dein Vater ?

Wo b ist du am Freitag ?

Wohnst du ni Prag ?

Lernst du  Deutsch ?

Turnst du gern ?


