
                                   
  

 
 

 

 

 

  

JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA K TÉMATU „ŠKOLA“ 

SPRACHFÜHRER ZUM THEMA „SCHULE“ 

 
Slovní zásoba: / Wortschatz: 

die Schule     škola 

der Stundenplan    rozvrh 

das Schulfach    předmět 

die Schulfächer    předměty 

Tschechisch     čeština 

Deutsch     němčina 

Englisch     angličtina 

Mathe     matika, matematika 

Biologie     přírodopis 

Geografie     zeměpis 

Physik     fyzika 

Chemie     chemie 

Kunst      výtvarná výchova 

Sport      tělocvik 

Informatik     informatika 

Religion     náboženství 

Geschichte     dějepis 

Was ist dein Lieblingsfach?  Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Mein Lieblingsfach ist ______.  Můj oblíbený předmět je ______. 

gern      rád (männlich), ráda (weiblich) 

nicht gern     nerad (männlich), nerada (weiblich) 



                                   
  

 
 

 

  
Was lernst du gern?   Co se učíš rád/a? 

Ich lerne gern _________.  Rád/a se učím _________. 

Was lernst du nicht gern?  Co se učíš nerad/a? (Co se neučíš rád/a?) 

Ich lerne nicht gern ______.  Učím se nerad/a ___. (Neučím se rád/a ___.) 

Was magst du?    Co máš rád/a? 

Ich mag _______.    Mám rád/a _______. 

Wann beginnt die Schule?   Kdy začíná škola? 

Die Schule beginnt um ______.  Škola začíná v ______. 

die Stunde     hodina 

die Stunden     hodiny 

Wie viele Stunden hast du pro Tag? Kolik hodin máš za den? 

Ich habe ______ Stunden.  Mám ____ hodin. 

der Unterricht    vyučování 

am Montag     v pondělí 

am Diestag     v úterý 

am Mittwoch    ve středu 

am Donnerstag    ve čtvrtek 

am Freitag     v pátek 

am Samstag     v sobotu 

am Sonntag     v neděli 

Was hast du am ________?  Co máš v _________. 

Am _______ habe ich ______.  V ________ mám ________. 

Wann hast du _______?   Kdy máš ________? 

__________ habe ich am ______. __________ mám v ________. 



                                   
  

 
 

 

 

 

Tschechisch 

Deutsch 

Englisch 

Mathe 

Biologie 

Geografie 

Physik 

Chemie 

Kunst 

Sport 

Informatik 

Religion 

Geschichte 

 

  

Spoj: / Verbinde: 

 
čeština 

němčina 

angličtina 

matika, matematika 

přírodopis 

zeměpis 

fyzika 

chemie 

výtvarná výchova 

tělocvik 

informatika 

náboženství 

dějepis 

 

 

 



                                   
  

 
 

 

 

haben     mít 

ich habe     (já) mám 

du hast     (ty) máš 

er, es, sie hat    (on, ono, ona) má 

wir haben     (my) máme 

ihr habt      (vy) máte 

sie haben     (oni) mají 

Sie haben     (Vy) máte 

 

 

Akkusativ (mám _____) 

a) Schulfächer mit der Endung -a = -u 

Mám češtinu, němčinu, angličtinu .... 

a) andere Schulfächer - ohne Änderung 

Mám zeměpis, přírodopis, dějepis .... 

 

  

Gramatika: / Grammatik: 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

Sie haben  

du hast 

er, es, sie hat 

ihr habt  

ich habe 

sie haben 

wir haben 

  

Spoj: / Verbinde: 

 

(oni) mají 

(ty) máš 

(vy) máte 

(já) mám 

(my) máme 

(on, ono, ona) má 

(Vy) máte 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

Wann beginnt die Schule?    

Wann hast du Deutsch?   

Was hast du am Montag?   

Was ist dein Lieblingsfach?   

Was lernst du gern?    

Was lernst du nicht gern?   

Was magst du?     

Wie viele Stunden hast du pro Tag?  

  

Spoj: / Verbinde: 

 

Mein Lieblingsfach ist Deutsch.   

Ich lerne gern Geografie.   

Ich lerne nicht gern Mathe.   

Ich mag Sport.     

Die Schule beginnt um 8 Uhr.   

Ich habe 6 Stunden.    

Deutsch habe ich am Montag, Dienstag 

und Freitag.  

 

Am Montag habe ich Tschechisch, 

Geschichte, Deutsch, Sport und zwei 

Stunden Kunst. 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

Co máš rád/a? 

Co máš v pondělí. 

Co se učíš nerad/a? 

Co se učíš rád/a? 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Kdy máš češtinu? 

Kdy začíná škola? 

Kolik hodin máš za den? 

  

Spoj: / Verbinde: 

 

Učím se nerad/a matiku.  

Škola začíná v 7.20. 

Rád/a se učím dějepis. 

Můj oblíbený předmět je tělocvik. 

Mám rád/a přírodopis. 

Mám 8 hodin. 

Češtinu mám ve středu a ve čtvrtek. 

V pondělí mám matiku, dějepis, zeměpis, 

výtvarnou výchovu, hudební výchovu, 

zeměpis a dvě hodiny češtinu. 

 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

1. Was ist dein Lieblingsfach?   

Mein Lieblingsfach ist ___________________.   

2. Was lernst du gern?    

Ich lerne gern ___________________.   

3. Was lernst du nicht gern?   

Ich lerne nicht gern ___________________.   

4. Was magst du?     

Ich mag ___________________.     

5. Wann beginnt die Schule?    

Die Schule beginnt um ______.   

6. Wie viele Stunden hast du pro Tag?  

Ich habe ______ Stunden.   

7. Was hast du am Freitag?   

Am Freitag habe ich __________________________________________.  

8. Wann hast du Mathe?    

Mathe habe ich am __________________________________________.   

Odpověz: / Antworte: 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

1. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Můj oblíbený předmět je ___________________. 

2. Co se učíš rád/a? 

Rád/a se učím ___________________. 

3. Co se učíš nerad/a? 

Učím se nerad/a ___________________. 

4. Co máš rád/a? 

Mám rád/a ___________________. 

5. Kdy začíná škola? 

Škola začíná v ______. 

6. Kolik hodin máš za den? 

Mám ____ hodin. 

7. Co máš ve středu? 

Ve středu mám __________________________________________. 

8. Kdy máš němčinu? 

Němčinu mám v __________________________________________. 

                    

  

Odpověz: / Antworte: 

 



                                   
  

 
 

 

                Popiš svůj rozvrh: / Beschreib deinen Stundenplan: 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

MEIN/E – DEIN/E     MŮJ/MOJE – TVŮJ/TVOJE 

die a mn. číslo = meine, deine   Mask. = můj, tvůj 

der, das = mein, dein    Femin. und Neutr. = moje, tvoje 

 

Wie alt ist …?    Jak je starý …? 

Wie alt ist er?     Kolik je mu let?  

Er ist ______.      Je mu _______. 

Wie alt ist sie?     Kolik je jí let? 

Sie ist ______.     Je jí _______. 

 

Wie alt ist deine Mutter/Mutti?          Kolik je mámě/mamince?  

Jak je stará máma/maminka? 

Meine Mutter/Mutti ist _____.  Mojí mámě/mamince je ______. 

 

 

Věk / Der Alter: 

eins   jeden rok 

zwei   dva roky 

drei   tři roky 

čtyři   čtyři roky 

pět   pět let 

šest   šest let 

sieben  sedm let 

acht   osm let 

neun   devět let 

zehn   deset let 

elf   jedenáct let 

zwölf   dvanáct let 

 



                                   
  

 
 

 

dreizehn  třináct let 

vierzehn  čtrnáct let 

fünfzehn  patnáct let 

sechzehn  šestnáct let 

achtzehn  osmnáct let 

neunzehn  devatenáct let 

zwanzig  dvacet let 

 

einundzwanzig dvacet jedna let 

zweiunddreißig třicet dva let 

 

vierzig  čtyřicet let 

fünfzig  padesát let 

sechzig  šedesát let 

siebzig  sedmdesát let 

achtzig  osmdesát let 

neunzig  devadesát let 

 

hundert  sto let 

 

roky - jsou  (Jsou mu 2 roky.) 

rok, let - je (Je jí jeden rok. Je jí dvacet let.)  

 

Wie heißt ......? 

Wie heißt er/sie?       Jak se jmenuje?  

Wie heißt deine Mutter?    Jak se jmenuje tvoje máma/matka? 

Wie heißt dein Vater?    Jak se jmenuje tvůj otec? 

Wie heißt deine Mutti?    Jak se jmenuje tvoje maminka? 

Wie heißt dein Vati?    Jak se jmenuje tvůj tatínek? 

 

 



                                   
  

 
 

 

 

ich = mein / meine      já = můj / moje 

du = dein / deine      ty = tvůj / tvoje 

_________ Muti (ich) = meine Mutti 

_________ maminka (já) = moje maminka 

_________ Vater (du) = dein Vater 

_________ otec (ty) = tvůj otec 

 

_________ Onkel (du) = __________________ 

_________ Bruder (ich) = __________________ 

_________ Sohn (du) = __________________ 

_________ Tante (du) = __________________ 

_________ Neffe (ich) = __________________ 

_________ Opa (ich) = __________________ 

_________ Mutter (du) = __________________ 

_________ Cousine (ich) = __________________ 

_________ Schwester (du) = __________________ 

_________ Vati (ich) = __________________ 

_________ Oma (ich) = __________________ 

_________ Nichte (du) = __________________ 

_________ Cousin (ich) = __________________ 

 

 

  

Doplň podle vzoru / Ergänze nach dem Muster: 

 



                                   
  

 
 

 

_________ strejda (ty) = __________________ 

_________ bratr (já) = __________________ 

_________ syn (ty) = __________________ 

_________ teta (ty) = __________________ 

_________ synovec (já) = __________________ 

_________ dědeček (já) = __________________ 

_________ máma (ty) = __________________ 

_________ sestřenice (já) = __________________ 

_________ sestra (ty) = __________________ 

_________ tatínek (já) = __________________ 

_________ babička (já) = __________________ 

_________ neteř (ty) = __________________ 

_________ bratranec (já) = __________________ 

  



                                   
  

 
 

 

 

 

Oma - Hana - 78     babička - Hana - 78 

Das ist meine Oma.     To je moje babička. 

Meine Oma heißt Hana.    Moje babička se jmenuje Hana. 

Sie ist 78.      Je jí 78 let. 

 

Schwester - Monika - 12    sestra - Monika - 12 

 

 

Vati - Hugo - 43     tatínek - Hugo - 43 

 

 

Tante - Anna - 51     teta - Anna - 51 

 

 

Opa - Thomas - 71     dědeček - Tomáš - 71 

 

 

Cousine - Alena - 11    sestřenice - Alena - 11 

 

 

Enkel - Martin - 1     vnuk - Martin - 1  

Tvoř věty podle příkladu / Bilde Sätze nach dem Beispiel: 

 



                                   
  

 
 

 

 

 

Das ist meine Mutti. Sie heißt Anna. Sie ist 38. 

Das ist mein Vati. Er heißt Karl. Er ist 43. 

Das ist meine Schwester. Sie heißt Romana. Sie ist 14. 

Das ist mein Bruder. Er heißt Hans. Er ist 2. 

Das ist mein Opa. Er heißt Paul. Er ist 69. 

Das ist meine Oma. Sie heißt Marie. Sie ist 67. 

Das ist mein Onkel. Er heißt Helmut. Er ist 52. 

Das ist meine Cousine. Sie heißt Lili. Sie ist 16. 

 

To je moje maminka. Jmenuje se Anna. Je jí 38 let. 

To je můj tatínek. Jmenuje se Karel. Je mu 43 let. 

To je moje sestra. Jmenuje se Romana. Je jí 14 let. 

To je můj bratr. Jmenuje se Honza. Jsou mu 2 roky. 

To je můj dědeček. Jmenuje se Pavel. Je mu 69 let. 

To je moje babička. Jmenuje se Marie. Je jí 67 let. 

To je můj strejda. Jmenuje se Helmut. Je mu 52 let. 

To je moje sestřenice. Jmenuje se Lili. Je jí 16 let. 

 

  

Čti / Lies: 

 



                                   
  

 
 

 

 

  

Wie heißt deine Mutti?    Jak se jmenuje tvoje maminka? 

Wie alt ist dein Vater?    Kolik je tatínkovi? 

Wie heißt dein Bruder?    Jak se jmenuje bratr? 

Wie alt ist deine Oma?    Kolik je babičce? 

Wie heißt dein Onkel?    Jak se jmenuje strejda? 

Wie alt ist deine Schwester?   Kolik je sestře? 

 

 

 

 

 

 

Vyprávěj o své rodině / Erzähle von deiner Familie: 

Odpověz / Antworte: 


