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Cílová skupina: žáci 9. ročníku

Cíl aktivity: ověření porozumění tvoření minulého času
                    

Forma práce: samostatná práce

Časová dotace: 35 – 40 min



MINULÝ ČAS – PRÄTERITUM, PERFEKTUM

1. ERGÄNZE:

Infinitiv                                        Préteritum                                    Perfektum
hat getrunken

essen
fahren

kam
hat geschrieben

malte

2. ERGÄNZE RICHTIG:

Gestern ……… ich im Kino. Im Kino ist der Film „Forest Gamp“ ……………….. Um 19 

Uhr bin ich nach Hause ……………….. Zu Hause habe ich Käsebrot ……………… und 

Milch ……………….. Dann habe ich eine Weile ………………. Und um 21 Uhr bin ich ins 

Bett …………………….. Ich bin gleich ………………………

ANGEBOT: gegangen (2), war, ferngesehen, getrunken, gelaufen, gegessen, 
eingeschlafen



3. ERGÄNZE HILFSVERB:

In der Sportstunde ………… wir gelaufen.

In des Schule …………..wir Test geschrieben.

Ich …………. mit dem Opa Karten gespielt. Der Opa …….. gewonnen.

Heute ……….meine Mutter nach Prag gefahren.

Alle ………… viel gewandert.

Peter ……… Geschenke bekommen.

Der Zug …….. um 10 Uhr gekommen.

………. du gestern ins Kino gegangen?

4. ÜBERSETZE:

ich habe gesungen - ………………………………….

      ihr seid gekommen - …………………………………

wir haben bekommen - ……………………………….

er hat gespielt - ………………………………………..



5. BILDE SÄTZE: im Perfekt!

Peter – Fussball – gut – spielen

…………………………………………………………………………………………

kommen – Oma – gestern

………………………………………………………………………………………….

laut – singen – die Kinder

………………………………………………………………………………………….

der Vater – spät – kommen – nach Hause

…………………………………………………………………………………………..

fahren – du – mit der Freundin – nach Prag - ?

…………………………………………………………………………………………….




