
Základy německého jazyka 8.r. 
 

Zadání práce na další období - 30.3. - 14.4. 
 
Úkoly jsou na více než 2 týdny (včetně velikonočních prázdnin). Rozložte si práci do kratších úseků, 
nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 14.4. Do tohoto termínu zašlete svému vyučujícímu email s 
vypracovanými úkoly.  
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, pište :-). 
 

 
Úkol č. 1 
Zopakujte si učivo z minula, tj. předložky se 3.a 4.pádem. Přeložte následující spojení a věty. Dejte pozor na 
použití správného pádu - KDE? KAM? Překlad pošlete jako text v mailu svému vyučujícímu. Pokud 
nebudete vědět nějaká slovíčka nebo členy, vyhledejte je ve slovníku (ne v překladači) a zapište si je. 
 
pod jeho stolem   mezi domem a hotelem  na okno 
na tvé posteli    za naší školou    před obchod 
do mé tašky    nad jejich psací stůl   u moře 
za její dům    do auta    přes ulici 
v té knížce    k moři     do obýváku 
 
Naše auto stojí v jeho garáži. 
Postavím svoji tašku pod stůl. 
Její pracovní sešit leží pod postelí. 
Položíme své boty do botníku.  
Děti sedí v kuchyni. 
Posadím svého dědu do jídelny. 
 
Pozor na překlad zájmena svůj - používáme odpovídající tvar přivlastňovacího zájmena, např. Já jedu svým 
autem = mým autem. Ty jedeš svým autem = tvým autem... 
 
 
 
Úkol č. 2  
Přečtěte si dopis a). Vyhledejte ve slovníku slova, která jsou pro vás nová, a zapište si je. V textu chybí 10 
slov. Z nabídky dole vyberte vždy správné slovo (podle významu nebo gramatických pravidel). Vybraná 
slova s označením I. - X. zapište do emailu.  
b) Vyberte správnou možnost podle informací zjištěných v textu. Zapište do emailu (stačí a R nebo F...). 
c) Doplňte do textu slova podle dopisu. Doplněné věty přepište nebo zkopírujte do emailu. 
 
 
a) 

 

Rotterdam, den 26. März 2020 

Hallo Klara, 
 

Vielen Dank für deinen Brief. Du schreibst, du I.______ in Wien zufrieden und der Unterricht gefällt 

dir. Schlielich hast du auch einen Freund und das ist prima. 

Mir geht´s auch gut. Ich II.______ noch, das Studium macht mir III.______ viel Spa. Wir haben 

nämlich zwei Monate IV.______ neuen Lehrer und der Unterricht ist jetzt wirklich interessant. Jörgen 

Kühl, so heit unser Lehrer, kommt V.______ Bern, ist jung, 28, sehr sympathisch und intelligent. Er 

VI.______ ohne Akzent, wir verstehen also alles. Im Unterricht sprechen wir viel und lesen Bücher von 



modernen Autoren – es ist einfach super. In drei Wochen machen wir sogar zusammen mit Jörgen 

einen Ausflug nach Amsterdam. 

Sonst mit den Prüfungen ist alles okay. Ich lerne viel, denn ich möchte sie ohne Probleme 

VII.______. 

Klara, ich danke dir für VIII.______ Einladung nach Wien, Ich möchte diese Stadt sehen. Also ich 

komme IX.______ Sommer. Mir passt der Termin Anfang August. Antworte mir bald! Viele X.______ 

aus Holland. 
 

Deine Antje 

 

I.       a) machst  b) bist   c) hast 

II. a) studiere  b) studieren  c) studiert 

III. a) jetz   b) jetzt   c) jezt 

IV. a) ein   b) einem  c) einen 

V. a) aus   b) in   c) von 

VI. a) sprecht  b) spricht  c) sprach 

VII. a) machen  b) mache  c) macht 

VIII. a) deine  b) meine  c) ihre 

IX. a) in die  b) im   c) ins 

X. a) Grüße  b) Gruße  c) Grüse 

 
 

b)  richtig oder falsch?        
 

a) Antje ist in Amsterdam.    

b) Der neue Lehrer heißt Jürgen Kühn. 

c) Antje studiert noch und das Studium macht ihr viel Spaß. 

d) Sie machen einen Ausflug in zwei Wochen. 

e) Im Unterricht lesen sie keine Bücher. 

f) Sie verstehen dem Lehrer alles, denn er hat keinen Akzent.  

g) Der Lehrer ist alt und kommt aus Österreich. 

h) Antje möchte Klara im Herbst besuchen. 

i) Es ist prima, Klara hat einen neuen Freund. 
 

 

c)  Was  fehlt? Arbeitet mit dem Text: 
 

a) Antje und ihre Mitschüler haben seit zwei _____________ einen neuen Lektor. 

b) Sie lesen Bücher der  _____________ Autoren. 

c) Antje möchte Anfang _____________ nach Wien kommen. 

d) Klara gefällt der Unterricht und ist in Wien _____________. 

e) Antje _____________ für die Einladung nach Wien. 

f) Sie lernt viel, mit den _____________ ist alles okay. 

 

Úkol č. 3 - dobrovolný 

Na internetu si otevřete následující odkaz: 

https://www.mauthor.com/present/6473876817707008  

Zobrazí se vám učebnice NJ Klett maximal interaktiv 1. Nahoře je nabídka k rozbalení (viz obrázek), na tu 

kliknete a otevře se obsah. Pod jednotlivými odkazy se rozbalí spousta materiálů k procvičování toho, co již 

umíte. Mezi úkoly jsou různé poslechy, doplňovačky, spojovačky, apod. Velmi důležité jsou pro vás 

poslechy, na ty se opravdu soustřeďte. Do emailu napište krátce v češtině, jak se vám toto procvičování 

líbilo, co vám šlo, co vás bavilo apod.  
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