
Německý jazyk 8. ročník – zadání práce do 30.4.2020 

Úkoly jsou na více než 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až 

do 30.4.2020. 

 

1. Lekce 4 opakování v PS 

PS 38 celá strana (poslední cvičení je poslech, to nedělejte) (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

- přečtěte si pozorně zadání a vypracujte (1.cvičení – vyber a označ správné sloveso, 2.cvičení - vytvoř ze 

slov věty, 3.cvičení – převeď rozkaz na větu oznamovací, předej pokyn dál, 4.cvičení – utvoř vedlejší věty 

se spojkou wenn) 

 

2. Lekce 5 slovní zásoba 

- pročtěte si a naučte se slovní zásobu L5 PS 47 

 

3. Zvratná slovesa (zapište do ŠS) 

Zvratná slovesa 

- rozumíme slovesa se zvratným zájmenem se/si 

- v češtině se zájmeno při časování sloves v jednotlivých osobách nemění ( těším se, těšíš se, …těšíme se 

atd.), v němčině dochází ke změně ( ich freue mich, du freust dich, …wir freuen uns atd.) 

- řada českých zvratných sloves nejsou v němčině zvratná a obráceně 

-  některá slovesa mohou mít u sebe zvratné si i se, podle toho, co chceme vyjádřit (např. představit si x 

představit se, obléknout si x obléknout se) 

- zde jsou uvedena některá slovesa se zvratným zájmenem

Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě 

sich kaufen        → koupit si 

sich waschen     → mýt si 

sich kämmen    → česat si 

sich putzen       → čistit si 

sich anziehen           → oblékat si 

sich aufsetzen →nasadit si 

sich überlegen →rozmyslet si 

sich vorstellen → představit si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě 

 

sich fühlen                →cítit se 

sich ärgern                →zlobit se 

sich setzen        → posadit se 

sich stellen        → postavit se 

sich legen             → položit se   

sich freuen         → těšit se 

sich waschen     → mýt se 

sich duschen      → sprchovat se 

sich kämmen     → česat se 

sich anziehen  → oblékat se 

sich umziehen            →převléknout se 

sich schämen              → stydět se 

sich vorstellen → představit se 

sich baden             →koupat se (doma ve vaně) 

sich rasieren             →holit se 



 

Časování sloves se zvratným zájmenem ve 3. pádu 

sich vorstellen etwas– představit si něco (sloveso s odlučitelnou předponou vor) 

ich stelle mir vor     přestavím si 

du stellst dir vor     představíš si 

er, sie, es stellt sich vor    představí si 

wir stellen uns vor     představíme si 

ihr stellt euch vor      představíte si 

sie stellen sich vor     představí si 

Sie stellen sich vor     představíte si 

 

Časování sloves se zvratným zájmenem ve 4. pádu 

sich vorstellen – představit se něco (sloveso s odlučitelnou předponou vor) 

ich stelle mich vor     přestavím se 

du stellst dich vor     představíš se 

er, sie, es stellt sich vor    představí se 

wir stellen uns vor     představíme se 

ihr stellt euch vor      představíte se 

sie stellen sich vor     představí se 

Sie stellen sich vor     představíte se 

 

Úkoly: (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

Vyčasujte sloveso sich fühlen (cítit se) ve spojení sich wohl fühlen a přeložte. 

Ich fühle mich wohl.      __________________________________________ 

Du       __________________________________________ 

Er       __________________________________________ 

Sie       __________________________________________ 

Es       __________________________________________ 

Wir       __________________________________________ 

Ihr        __________________________________________ 

Sie       __________________________________________ 

Sie (vykání)       __________________________________________ 

 

Doplň zvratné zájmeno 

Mein Vater rasiert ___________ jeden Tag. Schämst du ____________? Was zieht ihr _____________ heute 

an? Warum setzen Sie _____________ den Hut an? Zieh ___________ Schuhe an! Wann und wie oft kämmt 

sie _______________? Petra, setz ____________, bitte, uns slell _____________ vor! Wir treffen 

______________ mit meinen Eltern vor dem Kino. Er wascht _____________ noch seine Hände. Sie freut 

______________ schon auf ihren Freund. Leg _______________ ins Bett, bitte, du bist noch krank. Ich putze 

_______________ meine Zähne. Musst du _______________ noch zu Hause baden? Kauft ihr _____________ 

noch etwas? Stell ____________ vor, du bis tein König. Wann trefft ihr _____________? Stell 

_______________ weg, bitte!  

 

 

 

 

 

 



- UČ 42/1a – přiřaďte rozhovory k obrázkům ze str.41 (zakroužkujte správný)  

Dialog 1 passt zu Foto A   B   C   D   E 

 Tor, Tor! 

o Das kann doch nicht wahr sein! 2:1! 

 Wir haben doch noch gewonnen!                              

 Jamal, das war ein tolles Tor! 

 

 

Dialog 2 passt zu Foto A   B   C   D   E 

 Das kann doch nicht wahr sein, du sitzt schon wieder hier. Hast du schon dein Zimmer 

aufgeräumt? Und die Hausaufgaben? Mach sofort den Fernseher aus! 

 …. 

 

 

Dialog 3 passt zu Foto A   B   C   D   E 

 Tschüs, David, wir gehen jetzt! 

 Tschüs! 

o Ja, tschüs! 

 

Dialog 4 passt zu Foto A   B   C   D   E 

 Und Yasmin, was hast du? 

o Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe eine Zwei. Eine Zwei! 

 Super, ich auch. 

 

Dialog 5 passt zu Foto A   B   C   D   E 

 Hast du das neue Lied von Terry Jones? 

o Ja, hör mal. 

 Cool. 

 

- UČ 42/1c do ŠS (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

- PS40/1,2 (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 


