
Základy německého jazyka 8.r. 
 

Zadání práce na další období - 15.4. - 30.4.2020  
Úkoly jsou na více než 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 

30.4.  Pokud je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 
 
Dnes se zaměříme na zeměpis v němčině, pro některé z vás to bude již opakování. Stejně si ale vše pozorně 
pročtěte a vypracujte zadané úkoly.  

 
1. Projděte si a naučte se slovní zásobu 8.lekce - PS 75 

2. Předložky ve spojení s místem a směrem 

- PS v přehledu učiva hnědá část uprostřed, str.6 dole, zapište si gramatiku do sešitu - včetně následujícího 

výkladu  (pokud již máte zapsané, najděte, porovnejte, zopakujte) 

 zeměpisné názvy - města jsou vždy středního rodu, člen se nepoužívá, na otázku KDE? 

odpovídáme IN Prag, IN Kdyně (Neugedein), IN Plzeň (Pilsen), IN Berlin, IN München...; na otázku 

KAM? odpovídáme NACH Prag, NACH Neugedein, NACH Pilsen, NACH Berlin, NACH München,... 

 zeměpisné názvy - státy - většina států (jednoslovný pojem) je středního rodu, člen se opět 

nepoužívá (stejné jako u měst); KDE? IN Deutschland, IN Tschechien, IN Österreich, IN Polen, IN 

Frankreich... ; KAM? NACH Deutschland, NACH Tschechien, NACH Österreich, NACH Polen, NACH 

Frankreich,... 

 víceslovné názvy států - spojení se slovy die Republik, die Staaten apod. - vždy se člen musí 

používat; na otázku KDE? odpovídáme IN der Tschechischen Republik, IN der Bundesrepublik 

Deutschland, IN den Vereinigten Staaten von Amerika (mn.č.),... KAM? IN die Tschechische 

Republik, IN die Bundesrepublik Deutschland, IN die Vereinigten Staaten von Amerika... 

 POZOR na výjimky - DIE SLOWAKEI, DIE UKRAINE, DIE TÜRKEI, DIE SCHWEIZ - tyto státy jsou 

ženského rodu, člen se opět musí používat. 

 

- PS 68/1,2 - vypracujte do pracovního sešitu (pokud máte hotové, jen zopakujte) - neposílejte vyučujícím 

 

3. Sloveso möchten – zapsat do sešitu (pokud máte hotové, jen zopakujte) 

ich möchte      chtěl bych (rád bych)  wir möchten chtěli bychom (rádi bychom) 

du möchtest      chtěl bys (rád bys)  ihr möchtet chtěli byste (rádi byste) 

er, sie, es möchte  chtěl/a/o by (rád/a/o by) sie möchten chtěli by (rádi by) 

      Sie möchten  chtěl/a byste (rád/a byste) 

 

Sloveso möchten je podmiňovací způsob od slovesa mögen (mít rád) 

!!! všimněte si – 1. a 3. osoba jsou stejné !!! 

Ve větě se slovesem möchten je většinou ještě sloveso významové (min. 1). Toto sloveso je v infinitivu 

a stojí vždy na konci věty. 

Př.: Ich möchte nach Prag fahren. Chtěl bych jet do Prahy. 

 

UČ 77/4 věty 2. - 7. poslat vyučujícímu  

UČ 78/5 (za státem si vyberte z nabídky jednu činnost a vložte do vět, celkem 8 vět) poslat vyučujícímu 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Pracovní list - vyplňte a pošlete vyučujícímu  

 

a)  Napiš za vlajky evropských států německý název státu a jazyk. U státu v ženském rodě napiš člen. 

              1.                                                                                                                                           

 2.    

          3.                                                                                      

         4.                                                                                    

                 5. 

             6.     

             7. 

        8. 

             9. 

      10. 

  

 

b)   Doplň do tabulky státy dle polohy.   

Im Westen Europas liegen: Im Osten Europas 

liegen: 

Im Süden Europas 

liegen: 

Im Norden 

Europas 

liegen: 

S _ _ ni _ n Ru _ _ la _ d It _ _ _ en Dä _ _ _ _ rk 

F _ _ nk _ _ _ ch die Uk _ _ _ ne Kr _ _ ti _ _ N _ _ weg _ _ 

 die Nie _ _ _ land _ Ru _ ä _ _ _ n Slo _ _ _ ien Sch _ _ _ en 

die S _ _ _ iz W _ _ ßr_ _ _ _ nd Gr _ _ che _ _ _ nd F _ nn _ _ _ d 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c)   Znáš sousední státy České republiky? Zapiš německy (státy ženského rodu i se členem). 

 

 

a) ____________________________ 

b) ____________________________ 

c) ____________________________ 

d) ____________________________ 

 

 

d)  Zapiš státy německy, které jsi navštívil. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Doplňkový dobrovolný úkol: 

 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=1&SubExerci

se=1 

 

Na tomto odkazu najdete cvičení z učebnice Pingpong neu - vybrali jsme pro vás na procvičení 3. lekci. Ale 

klidně si můžete navolit složitější nebo jednodušší úkoly (nahoře určitě nechte Band 1, ale můžete volit lekci 

a dále vybírat jednotlivá cvičení - Übungen). 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1
https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1

