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Genial A1                        Wortschatz                        
 
die Bibliothek,-en – knihovna  
der CD-Spieler – CD přehrávač 
die Diät,-en – dieta 
die Disco,-s – diskotéka 
das Fernsehen (Sg.) – televize 
das Fest,-e – svátek,slavnost 
der Geburtstag,-e – narozeniny 
das Missverständnis,- nedorozumění 
abschreiben – opsat 
anfangen – začínat (er fängt an) 
anmachen – zapnout 
anrufen – zavolat 
anziehen – obléknout 
aufhören – přestat 
aufmachen – otevřít 
aufpassen – dávat pozor 
aufstehen – vstávat 
feiern – slavit 
fernsehen – dívat se na televizi 
mitgehen – jít spolu 
beginnen – začínat 
blöd – blbý 
froh – radostný, veselý 
geschlossen – zavřený 
beide – oba 
für – pro, za, na 
gleich – hned 
heute Abend – dnes večer 
morgen Nachmittag – zítra odpoledne 
schade – škoda 
Bis später! Později! 
Tut mir Leid! Je mi líto! 
vielleicht – snad, možná 
warum? – proč? 
Was ist los? Co se dějě? 
wieder -  zase, opět, znovu 
wohin? – kam? 
das Museum,-Museen – museum 
der Park,-s – park 
die Party,-s – party 
das Rad,-Räder – kolo 
die Tür,-en – dveře 
das Wochenende,- víkend 
der ZOO,-s- ZOO 
nehmen – vzít, brat 
öffnen – otevřít 
regnen – pršet 
schliessen – zavřít 
 
 

Einheit 7 
 
vorlesen – předčítat 
vorspielen – zahrát 
warten – čekat 
wissen – vědět 
wollen – chtít 
aufwachen – probudit se 
zuhören – poslouchat 
zumachen – zavřít 
aufschlagen – dopadnout, narazit 
nachschlagen – vyhledat 
zuschlagen – zabouchnout, udeřit 
schrecklich – strašný 
unglücklich – nešťastný 
wütend – vzteklý 
klar – jasný, jasně 
leider – bohužel 
morgen – zítra 
nach Hause – domů 
nur - jen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Genial A1                                                Übungen                                   Einheit 7 

1. Ergänze das richtige Präfix:  

aus, fern, zu, ein, auf, an, ein, auf, ab 

 

Morgen stehe ich um 7.00.............. 

Petr sieht am Sonntagabend immer............... 

Es ist kalt. Macht das Fenster............ 

Du schläfst sehr früh................. 

Jeden Tag kaufen wir im Stadtzentrum.......... 

Marta ruft oft ihren Eltern.............. 

Die Kinder räumen das Zimmer.......... 

Wir steigen am Bahnhof............ 

Ich hole meinen Sohn............ 

 

2. Ordne die trennbaren und untrennbaren Präfixe:  

be-, an-, auf-, ver -, ein-, ge-, ent-, ab-, mit-, emp-, zer-, vor-, er 

trennbare  Präfixe                                                             untrennbare Präfixe                   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 



3. Bilde den Dialog:  

Hallo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hallo.....	  

Zeit?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +/?	  

Geburtstagsparty	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wann?	  

	  

morgen	  Nachmittag	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Um	  wieviel	  Uhr?	  

	  

15	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  

......	  	  	  

	  

4. Übersetze:  

do parku, do kina, do muzea, do ZOO, do školy, na koncert, do knihovny 

	  

5. Ergänze: nicht, kein, keine 

Heute ist das Wetter __________ schön. 
Er hat ____________ Haare. 
Das ist ____________ meine Lehrerin. 
Familie Meier hat ______________ Haustiere. 
Nein, das ist ______________ Auto. 
Diese Übung ist ______________ schwer. 
Sie haben _______________ Zeit. 
 
 
 
Řešení: 
 
1) auf, fern, zu, ein, ein, an, auf, aus, ab 

5)   nicht, keine, nicht, keine, kein, nicht, keine 

	  	  


