
Samostudium pro žáky 9. ročníku (týden od 6. 4. do 10. 4.2020) 

-NĚMECKÝ JAZYK- 

 

Milí studenti,  
doufám, že se máte všichni dobře a že jste zdraví.  
Dnes budeme opět opakovat. Pokud by vám bylo cokoliv nejasné, neváhejte kontaktovat mě na mailu 
saxmanova@zsbrezenecka.cz, jednak vám zkusím poradit (případně pošlu správně vypracovaná 
zadání) a zároveň o vás ráda uslyším 

1. Spojuj výrazy 

In der Garderobe     v kuchyni 

Im Badezimmer      v dětském pokoji 

Im Kinderzimmer     v pracovně 

In der Küche      v garáži 

Im Arbeitszimmer     v koupelně 

In der Garage      v šatně 

Im Schlafzimmer     v obývacím pokoji 

Im Wohnzimmer     v ložnici 

Im Park       v kině 

Zu Hause      v zahradě 

Im Keller      v parku 

Im Flur       doma 

Im Kino       ve sklepě 

Im Garten      v autě 

In der Schule      v chodbě 

Im Auto      ve škole 

 

2. Doplň správné předložky 

Im, am, um, im, in, zu, von, im, am, im, in, im 

Ich komme ____am__________ Montag ________________ sechs. 



Petra ist die Freundin ________________ Monika. 

________________Sommer schwimmen wir und ________________Winter laufen wir Ski und Eis. 

Ich habe ________________September Geburtstag. 

Meine Tante wohnt ________________Hamburg. 

Mein Vater ist heute nicht ________________Hause. 

Wir sind ________________Sommer immer ________________ Garten. 

Hast du ________________ Sonntag Zeit? 

Wohnst du ________________ Olomouc? 

 

3. Přelož 

V pátek ve tři hodiny   ________________________________________________ 

V úterý v půl šesté   ________________________________________________ 

Ve čtvrtek ve čtvrt na devět  ________________________________________________ 

V sobotu ve tři čtvrtě na dvanáct ________________________________________________ 

Ve středu ve 4 hodiny a 20 minut ________________________________________________ 

 

4. Procvičuj předložky se 3. a 4. pádem 

Např.: Mein Haus ist direkt ___neben dem______ Theater. neben das  neben dem 

Ich stelle die Tasche _________________________  Tisch. unter das unter den 

Ich komme _________________________  Schwimmbad. vor das  vor dem  

Stellen Sie die Vase _________________________  Fenster. an das  an dem  

Das Plakat hängt _________________________ Sofa.  unter dem über dem 

Mein Fahrrad ist _________________________  Haus.  hinter das hinter dem 

Das Foto hängen wir _________________________ Wand. an die  über die 

Hast du eine Frage _________________________?  an mich  an mir  
            
      


