
 Německý jazyk, 8.třída, 24. zadání  

 

1) V pracovním sešitě na straně 19 si projdi a nauč se 2. sloupec slovní zásoby z 1. 

lekce. 

2) Do školního sešitu napiš nadpis a opiš vše kromě posledního odstavce:  

Präpositionen mit Dativ und Akussativ (Předložky se 3. a 4. pádem) 

 

 in (v), an (k,u,na -svislý směr např.na zdi), auf (na-vodorovný směr např. 

na stole), neben (vedle),unter (pod), über (nad,přes), vor (před), hinter 

(za), zwischen (mezi) 

 Výběr pádu zjístíme otázkami Wo? (kde) a Wohin? (kam). 

 Otázka Wo? se pojí se 3. pádem 

 Otázka Wohin? se pojí se 4.pádem 

 

Der bestimmte Artikel (určitý člen) 

 

 

 

 

 

 

 

Der unbestimmte Artikel (neurčitý člen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

Wo? kde? z.B. (např.) in dem Garten (v zahradě), vor der Garage (před garáží), 

neben dem Haus (vedle domu), auf dem Tisch (na stole), unter dem Tisch (pod 

stolem), über dem Tisch (nad stolem), hinter der Tür (za dveřmi), an der Wand, 

zwischen den Betten (mezi postelemi) 

 

Další příklady máte uvedeny v učebnici na stranách 13 a 15. V učebnici v lekci č. 1 máte 

pouze 3. pád, do tabulek jsem vám vepsala rovnou i pád 4., který bude v lekci č.2, ve které 

si uvedeme i příklady se 4. pádem. 

3) V učebnici na straně 13 si ve cvičení 2 přečti a přelož text Zimmer – Rapu, ve 

kterém jsou použity právě předložky se 3. pádem. Rap si společně přečteme, 

přeložíme a poslechneme na následující online hodině. 

4) V pracovním sešitě na straně 11 vypracuj cvičení 5, které je zaměřeno na 

předložky se 3. pádem, spoj správné dvojce německých spojení se 3. pádem 

s jejich českými překlady.  

 


