
Německý jazyk, 8.třída, 13. zadání  

 Prosím ty, kterým chybí dodělat cvičení v pracovním sešitě v lekci 0, abyste si je 

doplnili. Děkuji :)  

1) Projdi si první sloupec slovíček v pracovním sešitě na straně 36. 

2) Do školního sešitu napiš velký nadpis Einheit 3, podnadpis: Sloveso müssen 

(muset), slovosled ve větě s modálním (způsobovým) slovesem 

(Všimněte si, že časování slovesa müssen je nepravidelné a dochází ke změně 

kmenové samohlásky. Tvary 1. a 3. osoby jednotného i množného čísla jsou stejné.) 

 

Časování slovesa müssen (muset)  

 

ich muss wir müssen 

du musst ihr müsst 

er/sie/es muss sie/Sie müssen 

 

 Sloveso müssen se používá ve spojení s nějakou povinností, důraznou 

radou či příkazem.  

 Způsobové sloveso se ve větě časuje a následuje za podmětem, druhé 

sloveso ve větě zůstává v infinitivním tvaru a umísťuje se na konec věty. 

z.B. Ich muss um sieben aufstehen. -  Musím vstávat v sedm. Du musst zu 

Hause helfen. – Musíš doma pomáhat. Další příklady vět naleznete 

v oranžové tabulce Grammatik v učebnici na straně 28. 

 

3) Do školního sešitu napiš nadpis: Časové údaje 

 

am Morgen – ráno, morgens – obvykle ráno 

am Vormittag – dopoledne, vormittags – obvykle dopoledne 

zu Mittag – v poledne, mittags – obvykle v poledne  

am Nachmittag – odpoledne, nachmittags – obvykle odpoledne 

zu Abend, am Abend – večer, abends – obvykle večer 

in der Nacht – v noci, nachts – obvykle v noci 

 



V učebnici si projdi oranžovou tabulku s příklady použití těchto časových údajů na 

straně 29 ve cvičení 4  

 

4) V pracovním sešitě na straně 13 ve cvičení 12, doplňte do vět správné tvary sloves 

fahren a sehen z nabídky. 

 

Kontrolní otázky – odpovědi zapiš do školního sešitu  

1) Jak se německy řekne vstávat? 

2) Jaké modální sloveso je časováno v tabulce v úkolu č.2? 

3) Jak se do českého jazyka přeloží in der Nacht? 

 


