
9. třída – Německý jazyk 

1. PS s.62 slovíčka oba projít a naučit se i druhý sloupec  

2. Prosím, přepsat do školního sešitu. (Je to tabulka s přehledem předložek, které se 

pojí se 3. pádem. Slíbila jsem vám, že pro shrnutí přinesu v pátek vytištěné na 

nalepení do sešitu). 

 

Präpositionen mit Dativ 

 

 
maskulinum 

(mužský rod) 

femininum 

(ženský rod) 

neutrum 

(střední rod) 

plural 

(množné číslo) 

1.pád 

(Nominativ) 

der die das die 

3.pád 

(Dativ) 

dem der dem den 

 

 von(od,z) z.B. (např.) von dem (vom) Park, von der Post, von dem (vom Haus), 

von den Zügen (od vlaků) 

 bis zu (až k) z.B. bis zu dem (zum) Bahnhof, bis zu der (zur) Burg, bis zu dem 

(zum) Dorf, bis zu den Zügen (až k vlakům) 

 aus (z) z.B. aus dem Park, aus der Kirche, aus dem Haus, aus den USA 

 mit (s) z.B. mit dem Bus (autobusem), mit der Metro (metrem), mit dem Auto 

(autem), mit den Zügen (vlaky) 

o Tuto předložku jsme si zatím neříkali, tu si jen opište do sešitu, probereme 

si ji společně. 

 Aus i von mohou být přeloženy jako z/ze.  

Aus (z) se používá ve spojitosti s národností či zemí původu, např. Ich komme aus 

Tschechien. 

 

Von (z) se používá ve smyslu směru z nějakého místa např. Ich komme von dem      

Bahnhof. 

 

3. Übersetze und schreibe ins Schulheft.  Přeložit do školního sešitu, procvičení 

minulého času (Préterita) slovesa sein a haben (waren und hatten) - opakování 

1) Včera byla sobota. 

2) Byli jsme v zahradě a potom v lese.  

3) Moje babička byla nemocná, měla chřipku. 

4) O prázdninách jsem byla v Chorvatsku. 

5) Warst du gestern zu Hause?  

6) Wo war er in den Ferien? 

7) Unser Hotel war groß und schön. 

8) Ich hatte viel Hausaufgaben. 

 



4. Ergänze die Tabelle und schreibe ins Schulheft. / Doplň tabulku a napiš do 

školního sešitu – opakování 

 

kommen  Kommt!  

 Sei!  Seien Sie! 

lesen  Lest!  

 Fahr(e)!   

 

5. Písemně do školního sešitu UČ s. 55/6 – procvičování z poslední hodiny 

Beispiel (příklad): Inge kommt aus der Slowakei.  


