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Genial A1                                          Wortschatz                             Einheit 8 
	  
	  
e Freizeit     volný čas  
faulenzen     lenošit 
s Schwimmbad, ä-er    koupaliště 
Am Wochenende gehe ich ins Schwimmbad.   O víkendu půjdu na koupaliště. 
sammeln     sbírat 
r Roller                 koloběžka 
sehen, er sieht                vidět 
basteln                  kutit, vyrábět si sám 
e Ferien /mn.č./                prázdniny 
treffen, er trifft    potkat 
e Briefmarke, -n    známka na dopis 
lachen                 smát se 
einladen, er lädt ein                   pozvat, zvát 
r Zug, ü-e      vlak 
bauen      stavět, postavit 
zu Hause      doma 
nach Hause      domů 
e Feuerwehr      požární ochrana 
r Streber      snaživec, šprt 
trinken      pít 
schmecken      chutnat 
Wasser schmeckt besser als Cola.  Voda chutná lépe než kola. 
s Computerspiel, -e    počítačová hra 
e Zeitung, -en      noviny 
welcher       který 
welche      která 
welches      které 
e Mathenote      známka z matematiky 
In den Ferien bleibe ich zu Hause.  O prázdninách zůstanu doma. 
joggen      běhat 
r Nachmittag      odpoledne 
r Vormittag      dopoledne 
r Sonntagmorgen                                     nedělní ráno 
r Abend      večer 
r Mittag      poledne 
j-n abholen      stavit se pro, vyzvednout co, koho 
Ich hole dich um 5 Uhr ab.                             Vyzvednu tě v 5 hodin. 
e Sportart      druh sportu 
langweilig      nudný     

	  	   	   	   	   	   	  
 
 
 
 
 
 
 



Genial A1                                            Übungen                              Einheit 8 
 
 
 
1. Was fehlt hier? 
 
1. Am Morgen  2.………….. 3……………4…………..5. Am Abend 
 
 
2. Ergänze die Artikel, Pluralformen und übersetze:  
 
Schwimmbad, Ferien, Zug, Zeitung, Freizeit, Briefmarke 
 
 
3. Bilde die Substantive: 
 
schwimm note   spiel  brief  wehr 
 
 art      computer               feuer                                     bad       frei 
 
 
marke   zeit   mathe  sport 
 
 
 
4. Welche Form von gut oder gern passt?  
 

Mein Fernseher ist........   .........deiner. 2. Vera 
spielt..............Gitarre..............Klavier. 3. Ich mag Tee, aber am.........mag ich 
Cola. 4. Gehst du ..........ins Kino oder ins Theater? 5. Am ...........spiele ich die 
Computerspiele. 6. Mein Bruder spricht Englisch gut, mein Vater spricht 
Englisch..........aber meine Mutter spricht Englisch am........... 

 
 
 
Řešení: 
 
4) besser als, lieber als, liebsten, lieber, liebsten, besser, besten 
 
 
 


