
Německý jazyk 8. třída, 12. zadání  

1) Zopakuj si první sloupec a projdi si druhý sloupec slovíček v pracovním sešitě na 

straně 27 (sich aus/kennen – viel zu tun haben) 

2) Do školního sešitu si napiš velký nadpis: Einheit 2, pod něj zapiš následující 

tabulky, tabulku se 4. pádem najdeš v učebnici na straně 25 a určitý člen a 

přivlastňovací zájmena ve 3. pádě na straně 31 (pro přehlednost jsem vám to rozdělila 

do více tabulek), jednotlivé rody si také prosím barevně rozlište.  

 

Personalpronomen im Dativ und Akkusativ (osobní zájmena ve 3. a 4. pádě) 

 

 

 

 

*für – pro, Für wen? – pro koho? 

 

Der bestimmte Artikel im Dativ und Akkusativ (určitý člen ve 3. a 4.pádě) 

 

 

 

 

 

 

Der unbestimmte Artikel im Dativ und Akkusativ  (neurčitý člen ve 3. a 4. pádě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativ 

(1.pád) 
ich du er sie es wir ihr 

sie 

(Sie) 

Dativ 

(3.pád) 
mir dir ihm ihr ihm uns euch 

ihnen/ 

Ihnen 

Akkusativ 

(4.pád) * 
mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie 

 Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nominativ 

(1.pád) 
der die das die 

Dativ 

(3.pád) 
dem der dem den 

Akkusativ 

(4.pád) * 
den die das die 

 

 
Maskulinum Femininum Neutrum 

Nominativ 

(1.pád) 
ein eine ein 

Dativ 

(3.pád) 
einem einer einem 

Akkusativ 

(4.pád) * 
einen eine ein 



Possesivartikel im Dativ und Akkusativ (přivlastňovací zájmena ve 3. a 4. pádě) 

 

 

 

 

 

 

3) Do školního sešitu napiš 6 vět o jakémkoli rodinném příslušníkovi. (např. jméno, 

bydliště, věk, zájmy, oblíbená barva jaká má zvířata,  kam by chtěl jet, co by si 

chtěl koupit) 

4) Pro zájemce – písnička s textem: https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst/ata.html 

5) Pro zájemce – procvičování Hobbies (koníčky): https://www.german-

games.net/de/deutsch-spiele 

Kontrolní otázky – odpovědi zapiš do školního sešitu: 

1) Co znamená německé slovíčko der Stress? 

2) Který pád se označuje německým slovíčkem Dativ? 

3) Jak se německy řekne mužský rod?  

 Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nominativ 

(1.pád) 
mein meine mein meine 

Dativ 

(3.pád) 
meinem meiner meinem meinen 

Akkusativ 

(4.pád) * 
meinen meine mein meine 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst/ata.html
https://www.german-games.net/de/deutsch-spiele
https://www.german-games.net/de/deutsch-spiele

