
NJ 8. třída 22. 4. – 23. 4.  

 

Dobrý den,  

někteří z vás mi stále neposlali vyprávění o vaší hvězdě. Učiňte tak prosím co nejdříve.  

Děkuji těm, kteří práci zaslali. Musím vás pochválit, práce byly hezké. Někteří toho napsali 

opravdu hodně. 

Posílám vám nějaké prezentace – přehledy. Projděte si je. Slovíčka, která neznáš, si napiš do 

slovníčku. 

Zároveň posílám testík na zopakování lidského těla. Ten vypracuj a pošli zpět nejpozději do 

26.4.  

Pokud máte nějaké dotazy, vyřešíme je ve čtvrteční online konzultaci. 

Následující Steckbrief (informační list) si vytiskni, vypracuj a vlep do sešitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S T E C K B R I E F 

1. Ke každé skupině slov napiš slovo nadřazené: 
 

Vorname – Familienname – Alter – Staatsangehörigkeit – Nationalität – 

Adresse – Haarfarbe – Augenfarbe – Hobbys – Beruf - Geschwister 

 

a) Tschechien, Deutschland - ……………………………………………….. 
b) Lehrerin, Arzt, Tischler, Verkäuferin - ……………………………........... 
c) blond, schwarz, braun, rot - ………………………………………………. 
d) Eishockey, Schwimmen, Reisen, Basteln - ………………………………. 
e) Peter, Lukas, Andrea, Martina - ………………………………………….. 
f) Schwarz, Stein, Wagner, Eisner - ………………………………………… 
g) Deutsche, Tscheche, Deutschin, Tschechin - …………………………….. 
h) grün, blau, braun, grau - ………………………………………………….. 
i) 25, 30, 35, 40 Jahre alt - ………………………………………………….. 
j) Masarykova Straße 11 - Prag, Bachstraße 7- Berlin - …………………... 
k) Schwester Eva, Bruder Hans - ……………………………………………. 

 

2. Vymysli si fiktivní osobu. Vyplň za ní dotazník. Použij slovíčka 
z předchozího cvičení: 

 

VORNAME - ………………………………………………………………….. 

FAMILIENNAME - …………………………………………………………… 

ALTER - ……………………………………………………………………….. 

STAATSANGEHÖRIGKEIT - ………………………………………………… 

NATIONALITÄT - ……………………………………………………………. 

ADRESSE - ……………………………………………………………………. 

HAARFARBE - ………………………………………………………………… 

AUGENFARBE - ………………………………………………………………. 

HOBBYS - ……………………………………………………………………… 



BERUF - ………………………………………………………………………… 

GESCHWISTER - ………………………………………………………………. 

 

3. Údaje o fiktivní osobě z předchozího cvičení doplň do vyprávění: 
 

Ich heiße ……………………………………… Ich bin ……….. Jahre alt, wohne in 

………………………. Meine Adresse ist .…………………......Ich bin …………………… Meine 

Haare sind …………………., meine Augen sind ………………… Ich arbeite als 

………………………….. Ich habe …………………Meine Hobbys  sind 

………………………............................... 

 


