
 Německý jazyk, 8.třída, 27. zadání  

1) Do školního sešitu si napiš nadpis: Die Verben: Rad fahren, Ski laufen, 

fernsehen, lesen – Slovesa: jezdit na kole, běhat na lyžích, dívat se na televizi, číst 

a přepiš všechny 4 tabulky včetně příkladů a pouček u puntíků, změny samohlásek si 

barevně zvýrazni. 

(v učebnici jsou slovesa vyčasovaná na okrajích stran 16 a 17 a příklady s těmito 

slovesy jsou v oranžových tabulkách tamtéž)  

Jedná se o nepravidelná slovesa, tudíž u nich dochází při časování ke změnám 

souhlásek.  

 

Rad fahren – jezdit na kole  

 

ich fahre Rad wir fahren Rad  

du fährst Rad ihr fahrt Rad 

er/sie/es fährt Rad sie/Sie fahren Rad  

 

z.B. Ich fahre gern Rad. – Rád/a jezdím na kole. Meine Schwester fährt auch gern 

Rad. – Moje sestra také ráda jezdí na kole.  

Ski laufen – běhat na lyžích  

 

ich laufe Ski wir laufen Ski  

du läufst Ski ihr lauft Ski 

er/sie/es läuft Ski sie/Sie laufen Ski  

 

z.B. Ich laufe gern Ski. – Rád/a běhám na lyžích. Läufst du gern Ski? – Běháš rád/a 

na lyžích? 

 Ve 2. a 3. osobě jednotného čísla dochází u sloves Ski laufen a Rad fahren 

ke změně a na ä. 

fernsehen – dívat se na televizi 

ich sehe fern wir sehen fern 

du siehst fern ihr seht fern 

er/sie/es sieht fern  sie/Sie sehen fern 

 

z.B. Ich sehe gern fern. – Rád/a se dívám na televizi. Siehst du heute auch fern? – 

Také se dnes díváš na televizi? 



 Slovesa Rad fahren, Ski laufen a fernsehen patří do skupiny sloves 

s odlučitelnou předponou, proto se jejich předpona (1.část) umísťuje na 

konec věty.  

lesen – číst 

ich lese wir lesen 

du liest ihr lest 

er/sie/es liest  sie/Sie lesen 

 

z.B. Ich lese gern. – Rád/a čtu. Was liest du gerne? – Co rád čteš? 

 Ve 2. a 3. osobě jednotného čísla dochází u sloves fernsehen a lesen ke 

změně e na ie. 

2) V učebnici na straně 16 ve cvičení 7) b) ústně doplň na vynechaná místa tvary 

slovesa Rad fahren a fernsehen.  Cvičení si společně projdeme a zkontrolujeme 

na následující online hodině.  

3) V pracovním sešitě na straně 12 vypracuj cvičení 9, odpověz na otázky. 

Nezapomeň u daných místností použít správnou předložku a tvar určitého 

členu podstatných jmen ve 3. pádě.  

4) V pracovním sešitě na straně 13 ve cvičení 12 a) i b) doplň na vynechaná 

místa vhodné tvary sloves Rad fahren a fernsehen, které máš v nabídce.  

5) V pracovním sešitě na straně 14 ve cvičení 15 doplň chybějící tvary sloves 

fernsehen, lesen, Rad fahren a Ski laufen. Cvičení si následně projdeme na 

online hodině.  

 

 

 

 


