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Přivlastňovací zájmena
Opakování:
Jednotné číslo
ich- mein
du- dein
er – sein
sie- ihr
es- sein

Množné číslo
wir- unser
ihr- euer
sie- ihr
Sie- Ihr

Překládejte:
Jeho otec, moje matka, naše děti, Vaše auto, jejich
rodiče, její syn, vaši rodiče
Já mám dva sourozence.
My navštívíme naši babičku.
Bydlíme doma.
Moje matka je doma.
Kdo má její mobil?
Mám jednoho bratra a jednu sestru.
Chtěl bych tvého psa.
To jsou moji rodiče.
Vaši příbuzní bydlí v Praze.
Jak stará je jeho přítelkyně?
Kde bydlí její rodiče?

Navštívíš svého strýce?
Jak starý je tvůj bratr?
Ta osoba je jeho učitelka.
Odkud pochází tvoji prarodiče?
My navštívíme svoje sourozence.
Máš jen jednu sestru?
Její bratři bydlí v Brně.
Náš pokoj je velký.
Peter potřebuje svoji tenisovou raketu.
My máme naše jízdní kola v garáži.

Řešení:
sein Vater, meine Mutter, unsere Kinder, Ihr Auto, ihre Eltern, ihr Sohn,
euere Eltern
Ich habe zwei Geschwister.
Wir besuchen unsere Oma.
Wir wohnen zu Hause.
Meine Mutter ist zu Hause.
Wer hat ihr Handy?
Ich habe einen Bruder und eine Schwester.
Ich möchte deinen Hund.
Das sind meine Eltern.
Ihre Verwandten wohnen in Prag.
Wie alt ist seine Freundin?
Wo wohnen ihre Eltern?
Besuchst du deinen Onkel?
Wie alt ist dein Bruder?
Die Person ist seine Lehrerin.
Woher kommen deine Grosseltern?
Wir besuchen unsere Geschwister.
Hast du nur eine Schwester?
Ihre Brüder wohnen in Brünn.
Unser Zimmer ist gross.
Peter braucht seinen Tennisschläger.
Wir haben unsere Fahrräder in der Garage.

Metodický pokyn:
K tomuto pracovnímu listu je ještě připraven interaktivní DUM číslo 241.
Proto doporučuji začít nejprve DUMEM 241, ze kterého si žáci
zaznamenají nové informace do sešitu. Pak je vhodné začít s praktickým
nácvikem z tohoto DUMU.
První opakovací část budou žáci odpovídat ústně učiteli.
U vět budou žáci překládat nejprve ústně jednotlivě, druhý list bude
použit jako samostatná písemná práce. Ta bude poté společně
zkontrolována v plénu, nebude klasifikována.
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