
NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 18. 5. DO 29. 5. 2020 

Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou a dodržte termín odevzdání 

do 29. 5. 2020. Buďte připraveni po zaslání vaší práce reagovat na můj mail, ve kterém 

budou mé komentáře k vaší práci.  

 

1. Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck (porozumění psanému textu a písemný 

projev)  celý úkol č.1  POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

UČ 44/6a – přečtěte si text Die Carl-Strehl-Schule in Marburg a ke každému obrázku 

najděte v textu nějakou informaci (do ŠS) 

A _________________________________________________________________________ 

B _________________________________________________________________________ 

C__________________________________________________________________________ 

D__________________________________________________________________________ 

E _________________________________________________________________________ 

 

UČ 44/6b – přečtěte si text ještě jednou a odpovězte celou větou na otázky 1-5 (do ŠS) 

Z textu vypište všechna složená slova /9/a rozložte je takto (das Wohn /zimmer,….)(do ŠS) 

UČ 45/7 Interview mit einer Schülerin der Carl-Strehl-Schule 

 Du bist ….. 

o Katha. 

 Stellst du dich kurz vor? 

o Ich heiße Katha, eigentlich Katharina, ich bin 16 und gehe in Klasse 10. 

 Gut, Katha, wo triffst du nicht blinde Jugendliche? 

o Ich gehe hier in Marburg in die Musikschule. Ich spiele Bassgitarre. Ich habe 

Unterricht, und ich spiele in einer Band. Wir sind 4, zwei spielen E-Gitarre, eine Spielt 

Schlagzeug und ich Bass.  

 Und die anderen sind nicht blind? 

o Ja genau, die sind nicht blind, aber das ist eigentlich egal. Das ist nicht wichtig für uns. 

Wir machen zusammen Musik, und die Musik ist gut oder nicht gut, das ist wichtig. 

Alles andere ist egal. Und das finde ich auch gut so. 

Lest die Sätze und entscheidet-richtig oder falsch? Přečtěte si věty a rozhodněte – správně 

nebo špatně? Správné zakroužkujte.(do ŠS) 
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UČ 45/8 do ŠS 

a- doplň 3 věty ve vedlejší tabulce Denk nach 

b-napište další otázky k textu (10 otázek) Die Carl-Strehl-Schule in Marburg (UČ 44/6) a 

Interview mit einer Schülerin der Carl-Strehl-Schule (viz rozhovor na této straně) 



obsahující welch-er,-e,-es nebo jeho vyskloňovanou variantu. První 4 otázky z učebnice 

neopisujte, pokračujte nedokončenými větami. (do ŠS) 

2. Opakování předložek se 3. a 4. pádem POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

- připravte si gramatickou kartu, konkrétně tabulky skloňování podstatných jmen a 

přivlastňovací zájmena a přeložte: 

- postupujte takto – vyberte předložku –znáte na 100% podstatné jméno a jeho rod – 

zjistěte pád otázkou kam (4.pád), kde (3.pád) – podíváte se do tabulky skloňování 

podstatných jmen a vyberete člen určitý nebo člen neurčitý nebo koncovku členu, 

kterou přidáte k přivlastňovacímu zájmenu – předložku a určitý člen spojujete, když je 

to možné.    

 

pod mou rukou  před dveřmi 

na jejich okně  na vodu  

u stěny       do Vaší školy 

do jejich města  vedle školy 

u jeho dveří  k moři  

nad jeho auto    nad jejich kostelem 

u naší řeky    v naší třídě 

na tvé poličce    na ulici  

vedle našeho učitele    nad tabulí 

na moji skříň    v Německu 

na nějakou židli  na posteli  

v tom domě  do jejich třídy 

na jejich postel  vedle toho žáka 

za naší školou pod tvůj sešit 

před nějakou dívkou před mojí kamarádku 

za jejich školu před jednou hodinou 

ve školách    nad sportovištěm 

za tabuli    v tomto domě 

za mým domem za tím domem  

za tělocvičnu ve vašem městě  

vedle mého kamaráda                                  nad naše město 

pod okno                                  před vyučováním 

mezi naši školu a jejich dům                                     mezi jedním klukem a nějakou dívkou

       



PS 44/10a – zopakujte si rozkaz, teď se zvratnými slovesy 

- 1. sloupeček – tykání, 2. sloupeček – rozkaz 2. os. č.mn.  

PS 44/10b – rozkazy z 10a vložte za věty tak, aby se hodily 

 

PS 44/12a - najděte protiklady 

PS 44/12b – doplňte do vět a vyčasujte slovesa müssen-nicht dürfen-dürfen 

Celou stranu PS 44 ofoťte a POŠLETE NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 


