
Základy německého jazyka 9.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): 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 

Během posledních 2 let jsme se naučili předložky, které se pojí se 3.p., se 4.p. a se 3. a 4.p. Podívej se na svoji 

gramatickou kartu (tabulku) a vyhledej je. Znovu si je všechny zopakujte. Měli byste je umět nazpaměť, nejen 

překlad, ale i pád, se kterým se pojí. Pokud je na tabulce nemáš, doplň podle následujícího přehledu: 

 

Předložky se 3. pádem 

 

Aus,         bei,               mit,                nach,                   von,              zu,          gegenüber,             seit 
Z, ze       u, při            s, se,              po, podle,                     o, od                  k, ke               naproti                           od 
                              vyjádření 7.p.    do (zeměp.název)                                                                                        (časově) 
   

Tyto předložky se pojí vždy pouze se 3. pádem, proto mohou být následují členy (přivl. zájmena) pouze s následujícími 

koncovkami: -em – mužský a stř.rod,  -er – ženský rod,  -en – množné číslo  

 

Předložky se 4. pádem 

 

durch    für    gegen    ohne     um 
skrz, 7.pád   pro, za, na   proti    bez    okolo, za, v (u hodin) 
 

Tyto předložky se pojí vždy pouze se 4. pádem, proto mohou se mohou vyskytovat pouze s následujícími členy nebo 

koncovkami (přivl. zájmena): -en – mužský rod, -e – ženský rod, množné číslo, bez koncovky – střední rod 

 

Předložky se 3. a 4. pádem 

 

Některé předložky se mohou pojit se 3. i se 4. pádem. Jedná se o předložky, které mají vztah k určitému místu, např. 

na stole, pod postel, do skříně, mezi okny atd. U těchto předložek rozlišujeme pád pomocí otázek  

kde – 3. pád 

kam – 4. pád 

an,                 auf,          hinter,             in,             neben,       über,           unter,              vor,            zwischen 
na, u, k            na                 za                 v, do            vedle             nad, přes           pod               před                    mezi 
 



úkol č. 2   
Přeložte následující spojení  a zašlete je svému učiteli. Pozor na pády, předložky jsou tu již pomíchané ze všech 
skupin!!! 
 
v mém pokoji 

naproti tomu obchodu 

od té doby 

pro mého strýce 

pod jeho stolem 

oknem 

za tou skříní 

proti naší třídě 

do naší garáže 

proti jejímu bratrovi  

do Berlína 

před jejich dveřmi 

pod postelí 

na dveře 

mezi naším domem a školou 

nad jeho autem 

před obchodem 

pro jeho kamaráda 

před naším domem  

okolo toho parku 

s tím prodavačem  

do nějaké skříně  

v naší koupelně 

pod můj stůl 

vedle toho hotelu 

bez auta 

z toho domu 

před jejím učitelem 

do Prahy 

do ložnice 

u vody 

na jeden týden 

k tomu divadlu 

na ulicích 

pod jejím balkónem 

u tvé matky 

na vaše okno 

proti jejímu bratrovi 

před našimi dětmi 

u nějaké paní 

lesem 

za ty peníze 

od jejího přítele 

vedle jeho auta 

v autě 

do auta 

autem 

skrz město 

v jejich pokoji 

s tím prodavačem 

 

úkol č. 3 

Přečtěte si výklad nového učiva a zapište poznámky do sešitu: 

 

MINULÝ ČAS 

Němčina používá dva tvary minulého času - PRÉTERITUM a PERFEKTUM. Oba tyto tvary se běžně používají pro 

vyjádření minulého času. Rozdíly v použití préterita a perfekta jsou spíše vázány ke geografické poloze (v některých 

částech Německa, Rakouska  a Švýcarska dávají přednost jednomu nebo druhému tvaru). Préteritum se převážně 

používá pro slovesa SEIN a HABEN a pro ZPŮSOBOVÁ SLOVESA. V Bavorsku a západní části Rakouska (v oblastech, se 

kterými sousedíme) se u ostatních sloves používá převážně perfektum, proto se mu budeme věnovat více. Dnes se 



naučíme préteritum sloves SEIN a HABEN, příště přidáme způsobová slovesa a potom se podíváme na perfektum 

slabých sloves. 

 

PRÉTERITUM (MINULÝ ČAS) SLOVES SEIN a HABEN 

 

SEIN - BÝT 

ich war - byl jsem     wir waren - byli jsme 

du warst - byl jsi     ihr wart - byli jste 

er, sie, es war - on, ona, ono byl/a/o   sie waren - oni byli 

       Sie waren - Vy jste byl/byli (vykání) 

 

HABEN - MÍT 

ich hatte - měl jsem     wir hatten - měli jsme 

du hattest - měl jsi     ihr hattet - měli jste 

er, sie, es hatte - on, ona, ono měl/a/o   sie hatten - oni měli 

       Sie hatten - Vy jste měl/měli (vykání) 

 

 

úkol č. 4   

Přelož věty a pošli je v mailu svému učiteli: 

 

Byla jsem doma.  

Měl jsem chřipku.  

Byl jsi v pátek v Praze?  

Ne, v Praze jsem nebyl, byli jsme s rodiči v Plzni.  

Oni měli doma psa.  

Měla tvoje babička auto?  

Pane Schwarz, byl jste nemocný? 

Karl měl v tašce tu knížku.  

Kdo byl v Rakousku? 

Ten obraz byl v obýváku. 

Měli jsme hlad. 

Měl jsi polévku? 

Děti, byly jste ve škole? 

Jeho sestra měla doma můj sešit. 

Moji rodiče nebyli v tom obchodě. 

 

 


