
 

 

 

Základy německého jazyka 9.r. 
 
Zadání práce na další období - 15.4. - 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.  Pokud je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 

 
1. Opakování způsobových sloves - odpovězte na otázky, odpovědi napište do Wordu nebo přímo do 

emailu a zašlete vyučujícímu:   
 

Was musst du am Wochenende machen? 

Was darfst du nicht kaufen? 

Was sollst du in der Schule machen? (min. 3 aktivity) 

Wohin kannst du nicht gehen? 

Darf dein Opa einkaufen gehen? 

Wem sollst du helfen? 

Kann dein Freund schnell rechnen? 

Wen willst du im Sommer besuchen? 

Was möchtest du studieren? 

Wohin möchte deine Freundin fahren? 

Musst du zu Hause kochen? 

Was kannst du gut kochen? 

Wohin willst du im Winter fahren? 

Kannst du Schi fahren? 

Darfst du Alkohol trinken? 

Kannst du Auto fahren? 

Was sollst du nicht in dem Restaurant machen? 

Möchten deine Eltern nach Österreich fahren? 

 

2. Nové učivo - předložky se 3.pádem 

Prolistujte sešity a vytištěné materiály od nás a zopakujte si předložky se 4.p. (durch, für, gegen, ohne, um) a 

předložky se 3. a 4.p. (an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen). Přidáme poslední skupinu - 

předložky se 3.p. Pokud je to možné, vytiskněte si následující 2 strany, prostudujte je, zvýrazněte (jak jste 

zvyklí) a vložte k ostatním materiálům. Předložky si vypište na gramatickou kartu. 

Zároveň si projděte přiloženou prezentaci a zkuste vypracovat úkoly v ní - na dalším snímku je to pro 

kontrolu hned vypracované. 

 
 

 



Předložky se 3. pádem 

 
Aus,         bei,               mit,               nach,                  von,             zu         gegenüber        seit 

Z, ze       u, při            s, se,             po, podle,             o, od           k, ke          naproti            od 

                              vyjádření 7.p.  do (zeměp.název)                                                         (časově) 

 

 

Tyto předložky se pojí vždy pouze se 3. pádem, proto mohou být následují členy (přivl. zájmena) pouze 

s následujícími koncovkami: -em – mužský a stř.rod 

                                                                        -er – ženský rod 

                                                                       -en – množné číslo  

 

 

 

Aus 

Z tašky – aus der Tasche   (aus = 3.p., Tasche = die, =› der) 

Z nějaké tašky – aus einer Tasche 

Z mé tašky – aus meiner Tasche 

Z žádné tašky – aus keiner Tasche 

Z té knížky – aus dem Buch (aus=3.p., Buch = das, =› dem) 

Z nějaké knížky – aus einem Buch 

Z mé knížky – aus meinem Buch 

Z tvé knížky – aus deinem Buch 

Ze zahrady – aus dem Garten (aus=3.p., Garten = der, =› dem) 

Z jedné zahrady – aus einem Garten 

Z mé zahrady – aus meinem Garten 

 

Bei  

u dědy – bei dem Opa (bei=3.p., Opa = der, =› dem) 

u kamarádky – bei der Freundin 

při jídle – bei dem Essen 

 

Mit 

S bratrem – mit dem Bruder 

S tvým bratrem – mit deinem Bruder 

Se sestrou – mit der Schwester 

Autem – kým, čím? 7.p. – vyjádříme pomocí předložky mit – mit dem Auto 

Vlakem – mit dem Zug 

 

Nach  

Do Prahy – nach Prag 

Do Německa – nach Deutschland 

Po obědě – nach dem Mittagessen 

Podle té knížky – nach dem Buch 

Podle maminky – nach der Mutti 

 

Von 

Od učitele – von dem Lehrer 

Od mé učitelky – von meiner Lehrerin 

O kamarádovi – von dem Freund 

O tetě – von der Tante 

 

 

 

 



Zu 

K mému tátovi – zu meinem Vati 

Ke škole – zu der Schule 

K autu – zu dem Auto 

Ke strýčkovi – zu dem Onkel 

 

!!!      nach Hause – domů 

          zu Hause – doma       !!!   (ustálené vazby) 

 

Gegenüber 

naproti tvému domu – gegenüber deinem Haus 

naproti poště – gegenüber der Post 

naproti nádraží – gegenüber dem Bahnhof 

 

Seit 

Předložka seit – od – v časových údajích, kdy děj začal v minulosti a stále pokračuje, často se v češtině 

vyjadřuje slovem už 

 

od pondělí (už bylo) – seit Montag 

od dubna (už byl) – seit April 

už týden – seit einer Woche 

už měsíc – seit einem Monat 

 

některé předložky lze spojit (sloučit) se členem určitým –  

bei + dem = beim 

von + dem = vom 

zu + der = zur 

zu + dem = zum 

 

Předložky + tázací zájmena 

Aus wem – z koho 

Bei wem – u koho, při kom 

Mit wem – s kým 

Nach wem – podle koho, po kom               

Von wem – o kom, od koho 

Zu wem – ke komu 

 

 

Ich komme aus... – přijdu z ... 

                             - přijedu z ... 

                             - pocházím z ... 

 

Woher kommst du?   Odkud pocházíš? 

Ich komme aus .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Přeložte a zašlete vyučujícímu - vše jsou předložky se 3.p.   Pozor na koncovky členů nebo 

přivlastňovacích zájmen. Připomínám, pokud je přivl. zájmeno, bere rovnou koncovku a už se nepoužívá 

člen, např. mit meinem Vati, není možné mit mein dem Vati. Pokud nebudete znát některá slovíčka, 

vyhledejte si je a zapište do slovníčku - naučte se je, vše patří do základní slovní zásoby. 

 

U mojí maminky 

S tvým bratrem 

Podle toho učitele 

U tvé tety 

Od mého psa 

Do Berlína 

S kamarádkou 

u mých rodičů 

s jejími vnoučaty 

Autem 

Domů 

Po práci 

K babičce 

Naproti škole  

Od mé učitelky 

do Kdyně 

k jeho bratrům 

Při večeři 

U tvé třídy 

Ze školy 

S mojí taškou 

Vlakem 

Z mé tašky 

U tvého tatínka 

podle našich prarodičů 

S nějakou paní 

Od středy (min.) 

Doma 

z tvého domu 

k našemu doktorovi 



naproti jejich škole 

Do Kdyně 

O tetě 

k autu 

U stolu 

ze tříd 

k narozeninám 

k jejím narozeninám 

Letadlem 

S jedním dítětem 

s dětmi 

Naproti naší zahradě 

U psa 

S tvojí kočkou 

Od prosince (min.) 

U domu 

Při práci 

Z rádia 

U mé kamarádky 

u mých kamarádek 

Ke škole 

Už dva týdny 


