
Základy německého jazyka 8.r. 
 
Zadání práce na další období - 4.5. - 15.5.2020  
Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 15.5.  Pokud 

je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 
 
V poslední době se množí případy opisování, přeposílání cizích prací, překladů z google,... Byli bychom moc rádi, 
kdybychom dostávali vaše vlastní originály, nikoliv práce vašich spolužáků, rodičů, kamarádů, jiných učitelů němčiny 
apod. Takže pro ty, kterých se to týká (jistě víte sami, je vás v 8.r. opravdu hodně): Uvědomte si 2 základní věci: 1. 
známe vás už několik let a víme, jakou úroveň jazyka máte, tudíž poznáme vaši práci; 2. děláte to jen a jen pro 
sebe, v budoucnu budete za hodiny němčiny platit; teď je to zadarmo, tak proč to nevyužít.  
 
 
 
úkol č. 1 - zopakujte si skloňování a přídavná jména, doplňte do tabulky, příp. si vyrobte tabulku novou: 

 

Skloňování podstatných jmen po členu určitém, neurčitém a přivlastňovacích zájmenech 

Jelikož stále chybujete v koncovkách u členů a přivlastňovacích zájmen u podstatných jmen, máme tu malé 
opakování. Podívejte se na svoji gramatickou kartu (tabulku) a zopakujte si 1., 3. a 4.p. u všech rodů v jednotném 
čísle i v čísle množném a přivlastňovací zájmena. Pokud nemáte tabulku, bylo by dobré, abyste si ji vytvořili. Zde 
máte pro zopakování a připomenutí základní gramatiku: 
 

Skloňování podstatných jmen 
 

Němčina má pouze 4 pády 
 
1. pád   KDO, CO? 
2. pád   KOHO, ČEHO, ČÍ? 
3. pád   KOMU, ČEMU? 
4. pád   KOHO, CO? 
 
Ostatní pády překládáme pomocí předložek, které se pojí zase pouze s těmito pády – viz předložky se 
3.pádem, předložky se 3. a 4.pádem a předložky se 4.pádem 
 
U podstatných jmen skloňujeme pouze člen, proto je důležité člen u každého podstatného jména používat. 
Podst. jméno bere koncovky jen výjimečně.  
 
 

pád/rod mužský ženský střední mn.číslo 

1.pád der die das die 

kdo,co ein eine ein X 

2.pád des + s der des + s der 

koho,čeho,čí eines + s  einer eines + s X 

3.pád dem der dem den + n 

komu,čemu einem einer einem X 

4.pád den die das die 

koho,co einen eine ein X 

 
Přivlastňovací zájmena a zájmeno kein se skloňují : 
v jednotném čísle jako člen neurčitý – ein – mein – kein 
v množném čísle jako člen určitý – die – meine – keine 



 

Přivlastňovací zájmena 
 
mein, meine  můj, moje (já) 
dein, deine  tvůj, tvoje (ty) 
sein, seine  jeho  (on, ono) 
ihr, ihre  její  (ona) 
unser, unsere  náš, naše (my) 
euer, eure(euere) váš, vaše (vy) 
ihr, ihre  jejich  (oni) 
Ihr, Ihre  Váš, Vaše (Vy) 
 
Němčina nemá zájmeno svůj – překládá se pomocí přivlastňovacího zájmena dané osoby, tj. osoby, která 
je v dané větě podmětem. 
 
Př. Já navštívím svého otce.   Ich besuche meinen Vati. 
     Ty navštívíš svého otce.   Du besuchst deinen Vati. 
     Navštívíte svého otce?  Besucht ihr euren Vati? 
    nebo Besuchen Sie Ihren Vati? 
 

 

úkol č. 2 -   přeložte a zašlete svému vyučujícímu; dejte si pozor na správné koncovky u členů, přivl. zájmen i 
u sloves, dále na použití členu určitého (der, die, das) a neurčitého (ein, eine, ein): 
 
Pošlu dopis svému dědovi. 

Navštívíme našeho kamaráda a naši kamarádku. 

Co koupíš tvým rodičům? 

Jana píše své učitelce. 

To dítě maluje dům. 

Objednáme tu knížku v sobotu. 

Má Petr psa? 

Ne, Petr nemá žádného psa, má kočku. 

Koupím ten počítač na Slovensku. 

Máš mobil? 

Můj bratr by chtěl papouška nebo křečka. 

Maminka by chtěla kocoura. 

Zeptají se svého učitele. 

Nerozumím mému strýčkovi, pochází z Rakouska. 

Řekneš to svým kamarádům? 

 

úkol č. 3 -   opakování předložek - přeložte a zašlete svému vyučujícímu: 

 

v mém domě 

do jejího obchodu 

na Vašem stole 

do botníku 



před divadlem 

na jeho okno 

před vaší restaurací 

za jejich domem 

mezi naší garáží a jejich zahradou 

pod postel 

vedle obýváku 

nad obraz 

v kině 

do Švýcarska 

v Čechách 

do Německa 

 

úkol č. 4 - nová slovní zásoba  

Přepište do slovníčku / sešitu nová slovesa a naučte se je (určitě některá znáte, ta si zopakujte): 

 

besuchen - navštívit  Ich besuche meine Eltern. 

bekommen - dostat  Er bekommt ein Geschenk. 

bestellen - objednat  Sie bestellt Schnitzel und Kartoffeln. 

besichtigen - prohlédnout si Wir möchten die Altstadt besichtigen.  

gefallen - líbit se  Das Haus gefällt mir.  (Ten dům se mi líbí.) 

empfehlen - doporučit  Ich empfehle dir das neue Restaurant. (Doporučuji ti tu novou restauraci.) 

entschuldigen - omluvit se Ich möchte mich entschuldigen.  (Chtěl bych se omluvit.) 

erzählen - vyprávět  Oma erzählt ein Märchen. (Babička vypráví pohádku.) 

erklären - vysvětlit  Der Lehrer erklärt Mathe. 

verstehen - rozumět   Wir verstehen nicht. 

vergessen - zapomenout Ich vergesse alles. 

verkaufen - prodat  Vati verkauft sein Auto. 

zerbrechen - rozbít  Die Kinder zerbrechen alles. 

 

einkaufen - nakoupit 

aufmachen - otevřít 

zumachen - zavřít 

durchfahren - projet 

Ski fahren - lyžovat 

abfahren - odjet 

 

einschlafen - usnout 

mitnehmen - vzít s sebou 

aufräumen - uklízet 

einschalten - zapnout 

umschalten - přepnout 

ausschalten - vypnout 

Pokuste se tato nová slovesa se naučit. Je jich hodně, rozložte si to a pravidelně je opakujte. Příště si přidáme další a 

budeme s nimi dál pracovat. 


