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Genial A1                                  Wortschatz                            Einheit 6 
	  
 

die Fliege, -n             moucha    wild   divoký      
Das kostet viel Geld. Stojí to moc peněz.             manchmal  někdy 

die Schlange, -n         had    laufen                           běhat 
der Elefant,  -en         slon    gehen   jít, chodit           

sagen             říkat                          die Schwester, -n       sestra 
das Krokodil, -e         krokodýl   suchen              hledat  

das Schwein, -e         prase                           bellen              štěkat 
fahren             jet, jezdit              finden              najít 

das Känguruh, -s       klokan    der Dackel             jezevčík   
rufen             volat                          glauben             myslet  

die Schildkröte, -n     želva    lesen              číst 
der Frosch, Frösche   žába    schreiben             psát 

die Farbe, -n              barva                                     grau                             šedý 
schwarz                     černý                                     abholen    vyzvednout někoho 

 weiss                          bílý    die Antwort, -en         odpověď 
rot                              červený               beliebt              oblíbený 

blau                            modrý    die Erwachsenen        dospělí 
grün                           zelený    die Hündin, -nen        fenka 

gelb                           žlutý    das Meerschweinchen,   morče 
bunt                           pestrý    Sie ist weg.   Je pryč. 

braun                         hnědý    zuerst    nejprve 
die Schnauze,  -n      čenich, morda   zuletzt    nakonec 

die Pfote,   -n            tlapka    die Ziege, -n   koza 
das Fell, -e                kožešina, kůže   legen    položit 
der Schwanz,  Schwänze  ocas, ohon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genial A1                                Übungen                          Einheit 6 

 
 

 
1. Beschreibe dein Lieblingstier:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Übersetze: 

 
můj pes, jeho sestra, naše koza, váš slon, její žába, jejich jezevčík, tvoje želva, 
Váš klokan, naše prase, její had 
 

Ergänze – mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre, unser/unsere usw. 
 

1. ....................... (du) Mann heißt Mario. 
2. ....................... (er) Kinder spielen auf der Straße. 
3. ....................... (sie) Hund schläft. 
4. ....................... (wir) Haus ist groß. 
5. ....................... (ihr) Familie wohnt in München. 
6. ....................... (er) Pullover ist schwarz. 
7. ....................... (sie, pl.) Mutter heißt Frederike. 
8. ....................... (er) Name ist Markus. 
9. ....................... (Sie) Freundin kommt aus der Türkei. 
10. ....................... (ich) Freund Klaus spricht Italienisch. 
 

 
 
 



3. Bilde kurze Sätze:  
 
finden, hassen, hören, kennen, lernen, lesen, rufen, schreiben, singen, suchen 
 
der Kanarienvogel, das Buch, das Lied, die Brille, der Brief, die Vokabel, die 
Schlange, die Musik, der Vater, der Tiger 
 
 
 
 
4. Wähle 2 Tiere und beschreibe sie: 

 

 
 
 
Řešení: 
 
2) dein, seine, ihr, unser, eure, sein, ihre, sein, Ihre, mein 
 
 
 
Obrázek: 
 
Microsoft© Word for Mac 2011 
 

 


