
Německý jazyk 8. ročník – zadání práce do 27.3.2020 

1. Dodělat v pracovním sešitu (PS) cvičení na slovní zásobu na téma el.přístroje, způsobová slovesa a 

vedlejší věty: 32/1,2 , 34/7 , 35/8, 9a,c (u tohoto cvičení v některých větách není spojka že, kterou byste 

tam logicky dali…v němčině se může vynechávat…pak je slovosled nezměněn)  

Příklad: bez spojky dass :Ulf hat gesagt, du sollst ihn anrufen.  

               se spojkou dass – Uli hat gesagt, dass du ihn anrufen sollst.  

               překlad obou vět je stejný : Ulf říkal, že mu máš zavolat. 

 

2. Spojka wenn – když 

- Vypsat do ŠS pod nadpis Spojka wenn (když) gramatiku z PS G7 (prostřední část PS) část Die 

Wörter 

                    Im Satz – celou tabulku i se spojkami dass (že) a weil (protože) (napiš i český překlad  

                    k němec.popisu Hauptsatz – věta hlavní, Nebensatz – věta vedlejší, Konjuktion – spojka,  

                    konjugiertes Verb am Ende – časované sloveso na konci) 

- Pročtěte si v PS G7 další tabulku Nebensatz und Hauptsatz (v této tabulce jsou souvětí, ve kterých je 

1. věta vedlejší se spojkou na úplném začátku a 2. věta hlavní), přepište tabulku s dovětkem do ŠS 

- Do ŠS napište gramatiku žlutě označenou ze zadání 1  

- UČ 38/10 a - popiš každý obrázek, min. 10 vět – co tam je a co se děje, min.4 věty budou obsahovat 

spojku dass nebo weil, popis začni Auf dem Bild links (in der Mitte, rechts) sehe ich …… 

UČ 38/10 b,c,d (5 Ratschläge) do ŠS 

PS 36/10a – tento text je obdoba emailu z UČ 38, můžete se tam inspirovat 

- UČ 39/11do ŠS a – odděl věty s vedlejší větou na 2. místě a věty s vedlejší větou na 1. místě, 

barevně označ časovaná slovesa 

                      b- spoj věty z modré a žluté části, aby dávaly smysl 

PS 36/11a,b 

PS 38 vypracujte celou stranu bez poslechů 

 

3. Fernsehen und Fernsehprogramm 

UČ 36/7 Land und Leute – přečíst, přeložit (někteří už četli) a vypracovat část b 

UČ 39/12 – přečtěte si televizní program a přehled základních tel.pořadů 1.-9. 

Podívejte se na následující web https://www.tvspielfilm.de/ a pročítejte programy německých 

televizních kanálů ve spodní části stránky Das TV Programm für einzelne Sender. 

Napište svůj televizní program na jakýkoliv den od 11 do 22 hod. z pořadů z nabídky ta tomto webu, 

namíchejte do svého programu pořady z různých typů kanálů (sportovní např. EUROSPORT 1, hudební 

např. MTV, veřejnoprávní např. ARD, ZDF, dokumentární, akční, ….) a různých typů pořadů (viz UČ 

39/12 a 1.-9.) 

Př. Mein Fernsehprogramm: 

15.35 Die Simpsons (Zeichentrickserie) 

16.00 Tagesthemen (Nachrichten, Wetterbericht) 

16.25 Berliner Philharmoniker (Musiksendung) 

16.30 Unsere Wälder (Tierfilm, Doku) 

…..atd (min. 15 pořadů) 

 

 

 

Pracujte se slovníkem z PS, popřípadě se slovníkem elektronickým, NEPŘEKLÁDEJTE věty 

v překladačích!!! 

Vypracované úkoly červeně označené odešlete do 27.3.2020 ke kontrole na můj školní mail : 

riha@zs-kdyne.cz, v případě nejasností se obracejte s dotazem na stejný email. 
 

 

https://www.tvspielfilm.de/
mailto:riha@zs-kdyne.cz

