
Samostudium pro žáky 8. ročníku (týden od 30. 3 do 3. 4.2020) 

-NĚMECKÝ JAZYK- 

 

Dobrý den, milí osmáci,  

dnes bychom začali sedmou lekci. Naučíme se počítat a seznámíme se s předložkou „in“.  

 

Zápis do sešitu:  

Základní matematické úkony 

Základní matematické počty (sčítání, odečítání, násobení a dělení).  

Plus     plus (+)  

Minus     mínus (-)  

Mal     krát (x)  

Durch     děleno (:)  

Příklady:  

Eins plus eins ist zwei.   1 + 1 = 2  

Zehn minus vier ist sechs.  10 – 4 = 6  

Drei mal drei ist neun.   3 x 3 = 9  

Zwanzig durch zehn ist zwei.  20 : 10 = 2  

Konec zápisu.  

Procvičte:  

Učebnice na straně 69/6. Vypočítejte a přepište v němčině (slovy) do sešitu.  

 

Předložka „in“  

Vy už jste se s předložkami v němčině setkali. Umíte použít předložku „aus“, abyste řekli, že pocházíte 
z České republiky (ich komme aus Tschechische Republik), znáte i předložku „in“, abyste sdělili,  
že bydlíte v Chomutově (ich wohne in Chomutov), umíte použít předložku „von“ jako přivlastňování 
(Das ist die Oma von Robert – to je Robertova babička) a určitě i jiné  

Předložky v češtině se pojí s určitým pádem (např. „s“ kým/čím – 7. pád, „bez“ koho/čeho – 2. pád, 
atd..), stejně je tomu i v němčině.  



Tím, že němčina má jen 4 pády, se předložky pojí:  

1. se 2. pádem – s těmi se prozatím vůbec nesetkáte, používají se zpravidla v odborné řeči.  

2. se 3. pádem  

3. se 4. pádem  

4. se 3. a 4. pádem – ano, i to je možné v němčině;)) 

A právě naše „in“ se nachází v poslední skupině jak poznáme, zda se bude pojit se třetím nebo 
čtvrtým pádem? Ukážeme si.  

Zápis do sešitu  

Předložka „in“ 

- předložka, která se pojí se 3. a 4. pádem.  

- ke zjištění správného pádu se ptáme otázkami: Wo?(kde) → 3. pád  

Wohin? (kam) → 4. pád  

(mimo zápis: pád už tedy poznáme, ale k úspěšnému dokončení našich vět musíme ovládat i členy 
jednotlivých rodů. Ty bychom zatím měli znát v 1. a 4. pádě)  

Pokračování v zápisu:  

ROD ŽENSKÝ    ROD MUŽSKÝ     ROD STŘEDNÍ  

1. pád DIE    1. pád DER     1. pád DAS  

2. pád DER    2. pád DES     2. pád DES  

3. pád DER    3. pád DEM     3. pád DEM  

4. pád DIE    4. pád DEN     4. pád DAS  

Např:   Jsem v parku. Jsem kde? → použiji 3. pád (park v 1. pádě je der Park)  

Ich bin in dem Park. → „in dem“ sloučíme do jedné „im“ ;  

Ich bin im Park.  

ALE   Jdu do parku. Jdu kam? → použiji 4. pád  

Ich gehe in den Park.  

Jsem ve škole. Jsem kde? → použiji 3. pád (škola v 1. pádě je die Schule)  

Ich bin in der Schule.  

ALE   Jdu do školy. Jdu kam? → použiji 4. pád  

Ich gehe in die Schule.  



(mimo zápis: další důkaz toho, že je důležité učit se podstatná jména i se členem.)  

Zkuste sami do sešitu:  

Jsem v kině.  

Jdu do kina.  

Konec zápisu.  

 

Nevím, jak jste na tom s pracovními sešity, alepokuste se postupně si je doplnit do konce šesté lekce.  

Vím, že je toho hodně, ale také vím, že jste šikovní kdyby vám bylo cokoliv nejasné, neváhejte 
kontaktovat mě na mailu: saxmanova@zsbrezenecka.cz.Tam už ostatně někteří z vás zasílají své 
práce a dotazy 


