
Německý jazyk 8. třída - 8. zadání  

1) Zopakuj si všechna slovíčka z pracovního sešitu na straně 19. 

2) Do školního sešitu k zápisu z minulého zadání dopište (bude přehlednější, když 

budete mít všechny příklady pohromadě, i když v učebnici je to ve 2 lekcích): 

(V minulém zadání v zápise chybí u příkladu an der Wand překlad (na zdi), tak si to 

tam prosím doplňte.) 
 

Wohin? Kam? z.B. in das Garten (do zahrady), vor die Garage (před garáž), 

neben das Haus (vedle domu – na otázku kam), auf den Tisch (na stůl), unter den 

Tisch (pod stůl), über den Tisch (nad stůl), hinter die Tür (za dveře), an die 

Wand (na zeď), zwischen die Betten (mezi postele) 

 

(Některé příklady máte i v učebnici na straně 20) 

 

Pozor! se 4. pádem se také pojí: zu dem (zum) Training – na trénink, nach Hause 

– domů, zu der (zur) Schule – do školy, zu der (zur) Arbeit – do práce   

 

Podnadpis: Zeměpisné názvy se 4. pádem (tabulku máte v učebnici na straně 21) 

der (Boden)see 

– (Bodamské) 

jezero 

der Berg – 

hora 

die Insel 

(Mainau) – 

ostrov 

(Mainau) 

das Meer – 

moře 

das Gebirge – 

hory 

an den (Boden) 

see – k 

(Bodamskému) 

jezeru 

auf den Berg 

– na horu 

auf die Insel – 

na ostrov 

an das (ans) 

Meer – k moři 

in das (ins) – 

do hor, na 

hory 

 

Pod tabulku zapište: Pozor! der See(jezero) x die See (moře) 

3) Do školního sešitu přelož následující věty, nezapomeň, že ich möchte = chtěl 

bych. 

 Wir möchten am Sonntag nach Tschechien fahren. 

 Ich möchte eine Fahrkarte nach Olomouc. 

 Er möchte eine Platzkarte. 

 Du möchtest einen Hund kaufen. 

 Meine Mutter möchte Prag fotografieren.  

4) Pro zájemce, text s porozuměním: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/vorstellung/ 

 

Kontrolní otázky – odpovědi zapište do školního sešitu: 

1) Jak se do českého jazyka přeloží otázka Wohin? 

2) Jak se do českého jazyka přeloží die See? 

3) Co znamená slovíčko der Keller? 

https://lingua.com/de/deutsch/lesen/vorstellung/

