
NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 1. 6. DO 12. 6. 2020 

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

do 12. 6. 2020. Buďte připraveni po zaslání vaší práce reagovat na můj mail, ve kterém 

budou mé komentáře k vaší práci.  

 

1. Streiten und Kompromisse finden (Přít se a nacházet kompromisy) – nadpis do ŠS a 

všechna cvičení tohoto úkolu POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

UČ 46/10a – přečtěte si text Zusammenleben im Internat-sich streiten a odpovězte min.v 5 

souvislých větách na otázku ze zadání: Wo ist das Problem? (do ŠS) 

 

UČ 47/12 a do ŠS- vymyslete 10 asociací (slovní zásoba, která se ti vybaví, když se řekne 

…..) ke spojení Zusammenleben in der Schule (uvádějte jiná slovesa než v příkladu) 

 

 

 

 

 

 

 

UČ 47/12b – do ŠS, Wie kann man einen Streit beenden? Ergänzt müssen und nicht dürfen./ 

Jak může člověk ukončit spor? Doplňte způsobová slovesa müssen a nicht dürfen. 

Nezapomeňte, jaká osoba se pojí s neosobním podmětem man. 

Příklad: Man muss anderen zuhören. 

 

UČ 47/13a do ŠS – přeložte si a seřaďte věty do rozhovoru 

 

UČ 47/13b – dokončete předchozí rozhovor, využijte připravené začátky vět a spojení 

z cvičení 12 do ŠS 

 

PS44/13 – do ŠS 

 

 

 

 

2. Skloňování přídavných jmen –  přečtěte si, zapište do ŠS a tabulky překreslete  na 

gramatickou kartu, abychom je měli připravené na příští školní rok. 

 

Na dvou příkladech si ukážeme, v jakých případech přídavné jméno neskloňujeme a 

skloňujeme  

Př.1: Ich habe einen Pulli. Der Pulli ist neu             

Přídavné jméno neu se v tomto případě neskloňuje, je samostatně na konci věty. 

 

Př.2: Ich habe einen neuen Pulli. 

      Přídavné jméno neu v tomto případě skloňujeme, protože stojí před podstatným jménem. 

 

Zusammenleben in 

der Schule 



 

   

a) Skloňování přídavných jmen po členu určitém 

- v jednotném čísle mají přídavná jména po členu určitém kromě pěti koncovek -e 

koncovku -en. V množném čísle je ve všech pádech koncovka -en. 

 

 

 rod mužský rod ženský rod střední množné číslo 

1. pád der neue Pulli die grüne Jacke das blaue T-Shirt die schönen Schuhe 

2. pád des neuen Pullis der grünen Jacke des blauen T-Shirts der schönen Schuhe 

3. pád dem neuen Pulli der grünen Jacke dem blauen T-Shirt den schönen Schuhen 

4. pád den neuen Pulli die grüne Jacke das blaue T-Shirt die schönen Schuhe 

 

Př.: 1. pád  Der neue Pulli ist modern./Ten nový svetr je moderní. 

       2. pád. Die Farbe des neuen Pulli ist uncool./Barva toho nového svetru není cool. 

       3. pád  Mit dem neuen Handy kann ich ins Internet.S tím novým telefonem mohu na internet. 

       4. pád  Er hat gerade das blaue T-Shirt an./Má právě na sobě to nové tričko. 

 

b) Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém 

- v jednotném čísle u 1. a 4. pádu všech rodů (kromě 4. pádu rodu mužského) má 

přídavné jméno rodovou koncovku. V množném čísle má přídavné jméno koncovky 

určitého členu. Stejné skloňování mají přídavná jména po přivlastňovacích zájmenech 

(mein, dein, sein, ihr,…) a po záporu kein. 

 

 

 

 rod mužský rod ženský rod střední množné číslo 

1. pád ein neuer Pulli eine grüne Jacke ein blaues T-Shirt schöne Schuhe 

2. pád eines neuen Pullis einer grünen Jacke eines blauen T-Shirts schöner Schuhe 

3. pád einem neuen Pulli einer grünen Jacke einem blauen T-Shirt schönen Schuhen 

4. pád einen neuen Pulli eine grüne Jacke ein blaues T-Shirt schöne Schuhe 

 

 

Př.: 1. pád  Das ist ein tolles Auto./To je skvělé auto. 

       2. pád. Die Farbe eines alten Sportwagens hat mir gefallen./Barva jednoho starého 

sportovního vozu se mi líbila.. 

       3. pád  Mit einem neuen Handy kann ich ins Internet./S nějakým novým telefonem mohu na internet. 

       4. pád  Zum Geburtstag möchte ich eine neue Hose./ K narozeninám bych chtěl nové kalhoty. 

 

 


