
NJ 8. třída – týden 18. – 25. 5.  

Novou gramatiku jste pochopili dobře. U podmiňovacího způsobu zůstaneme i tento týden. 

Vypracujete dvě cvičení z učebnice – strana 77. 

Cv. 3 – zde doplníte do vět následující slova ve správném tvaru a cvičení opíšete do sešitu. 

fotografieren, Deutschland, dort drei, Juni, wohnen, Ferien, Schwester 

 

Cv. 4 – v tomto cvičení je uvedeno 7 lidí, kteří by chtěli jet do země vedle svého jména. Pod jménem a 

zemí je napsána činnost, kterou by chtěli v dané zemi provozovat. 

Máte zde i příklad, podle kterého napíšete ke každé osobě vždy dvě věty do sešitu: 

Roberto möchte nach Polen fahren. Er möchte dort Skateboard fahren. 

 

 

NJ 8. třída – týden 11. – 18. 5.  

Tento týden se budeme věnovat nové gramatice – podmiňovacímu způsobu. 

Ten se v NJ vyjadřuje pomocí konjunktivu způsobového slovesa mögen. 

Ich möchte (chtěl bych) wir möchten (chtěli bychom) 

Du möchtest (chtěl bys) ihr möchtet (chtěli byste) 

Er, sie, es möchte (on, ona, ono by chtěl/a) sie möchten (chtěli by) 

 

Tvoření vět:  

Časuje se způsobové sloveso a na konec věty se dává infinitiv plnovýznamového slovesa.  

Ich möchte nach Deutschland fahren. (chtěl bych jet do Německa) 

Pokud je plnovýznamové sloveso s odlučitelnou předponou, předpona zůstává v infinitivu 

neodloučená. 

Du möchtest heute fernsehen. (ty by ses chtěl dívat dnes na TV) 

V otázkách obracíme pořádek slov = přísudek – podmět 

Möchtest du in die Schweiz fahren? (chtěl bys jet do Švýcarska?) 

 

Vypracujte písemně:  

PS s. 69/3 a+b) a 69/4 (do vět doplňujete slovesa z nabídky ve správném tvaru) 

 

 



NJ 8. třída – týden 5. – 11. 5. 

Ahoj osmáci, tento týden nebudu zadávat nový písemný úkol z NJ. Dávám tím čas všem, kteří mi 

neposlali všechny úkoly, aby toto napravili, úkoly vypracovali a poslali mi je na email.  

Abyste se vy ostatní nenudili, zopakujte si všechna slovíčka a gramatická pravidla, která jsme se 

společně naučili. Pokud byste chtěli i písemný úkol, na vyžádání vám samozřejmě na email pošlu 

zadání práce, kterou pak jako vždy opravím. 

 

  



NJ8 - 28. 4. – 4. 5. 2020 

Další týden za námi a nové úkoly před námi. 

Tento týden si procvičíte používání známých předložek ve větách, kdy někdo někde je, nebo někam 

směřuje. 

Připomeňme si: 

KDE = WO → IN + 3. p. (in Deutschland, in der Schweiz; im Hotel)  

KAM = WOHIN → IN + 4. p. (u zemí rodu ženského: in die Schweiz; in den Park, in die Stadt) 

NACH (=DO) + 3. p. (u zemí rodu středního: nach Deutschland, nach Tschechien, nach Hause) 

doma = zu Hause 

pocházet z = kommen aus 

přivlastňování pomocí předložky von + 3.p. – Das ist die Schwester von Paul. 

 

Jestli jste vše pochopili, si vyzkoušíte v následujících větách, které přeložíte do NJ. 

Jana bydlí v Maďarsku.  

V pátek jedeme do Řecka. 

Jdu do města. 

On spí v hotelu. 

Petr má doma hada. 

Jedeme domů v pět hodin. 

Naše škola stojí ve městě. 

Dnes jdou do kina.  

Jeho teta pochází z Itálie. 

V létě jezdíš do Chorvatska. 

Hlavní město Polska je Varšava. 

Moji rodiče jí v restauraci. 

Jak se jmenuje hlavní město Dánska? 

Její kamarád bydlí na Slovensku. 

Děti nejsou ve škole. 

Všichni jsou doma. 

Její sousedka je v obchodě. 

Můj bratr jede do Dánska. 

Oni jsou tam a my jsme tady. 

 

 

  



NJ 8 – od 21. do 27. 4. 

Minulý týden jsme se naučili názvy mnoha evropských zemí. Tento týden si tedy vyzkoušíte své 
zeměpisné znalosti v NJ a následující gramatiku. 

Gramatika – předložka IN + 3. pád (otázka WO – kde?) 

Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. = státy rodu středního 

Ich wohne in der Schweiz. = státy rodu ženského 

Vypracujte písemně cv. v učebnici na str. 76/2b) kde bydlí následující lidé? – máte zde 6 lidí a u nich 
obrázky města, kde bydlí. Pište tedy věty podle následujícího vzoru. 

z. B. Michael Fussmacher wohnt in Berlin in Deutschland. 

Poté přejděte do PS na str. 68 – cv. 1 – doplňte stát, kde leží dané město a poté pište krátké věty na 
volné řádky dle příkladu (nezapomeňte člen u států rodu ženského). 

Cv. 2 – zde doplníte na volné řádky pouze názvy států, kde leží daná města nebo pohoří. 

Tak s chutí do toho, už se těším na vaše práce. 

 

NJ 8. třída - týden od 14. 4. do 20. 4. 

Ukončili jsme 7. lekci a hurá do lekce 8. Zde na vás čekají názvy zemí Evropy, naučíte se říct, kam 

jedete (odmyslete si zavřené hranice). Také se naučíte vyjadřovat svá přání pomocí podmiňovacího 

způsobu.  

Tento týden si z učebnice na straně 76 vypíšete názvy zemí německy a připíšete podle slovníku české 

názvy. Tyto názvy se samozřejmě naučíte. 

Většina názvů zemí je rodu středního = člen DAS, který se ale nepíše (vy ho musíte pouze znát) 

Pozor!  

Die Schweiz 

Die Slowakei 

Die Ukraine 

Die Tschechische Republik 

Die Bundesrepublik Deutschland 

 

 

  



NJ 8. třída - týden od 7. 4. do 13. 4.  

Děkuji za všechny práce, které mi posíláte. Budu ráda, když mi náhledy svého domácího studia pošlou 

i ti z vás, kteří se toho třeba ještě ze strachu dosud neodvážili – nebojte se a s chutí do toho. 

Jistě všichni tušíte, že tento týden po vás budu chtít dokončit cvičný test v pracovním sešitě – tedy 

celou stranu 66. 

Cv. 6 – vedle podstatných jmen v jednotném čísle piště správně množná čísla těchto podstatných 

jmen. Číslovky si zkoušejte pouze ústně, psát je nemusíte. 

Cv. 7 – v prvním sloupečku pište k jednotlivým měsícům aktivity, které v daném měsíci děláte – 

prosím, ať je u každého měsíce jiná aktivita. 

Ve druhém sloupečku píšete ke svátkům, ve kterém měsíci je slavíme (podobné cvičení jsme dělali 

společně ještě ve škole) 

Cv. 8 – je sice poslechové, ale vy toto cvičení přepíšete celými větami do sešitu podle následujícího 

návodu: 

Barbara – 3. duben 

Ines – 17. srpen 

Karl – 19. prosinec 

Erika – 23. listopad 

Hans – 28. červenec 

Hanelore – 1. leden 

Hugo – 16. říjen 

V nápovědě máte spojenu Barbaru s 3. dubnem a jarem. Vy tedy napíšete do sešitu následující větu: 

Barbara hat Geburtstag am 3. April, das ist im Frühling.  

Je samozřejmé, že měsíce si musíte umět přeložit  

Cv. 9 – vyškrtněte, co nepatří do řady.  

Cv. 10 – přeložte. 

Jako bonus vám zasílám jednu německou dětskou říkanku – myslím, že přeložit ji nebude pro většinu 

žádný problém (samozřejmě pracujte s libovolným slovníkem). – tento úkol je bonus = není povinný 

Osterhase, Osterhase,  

du hast aber kleine Nase, 

kleine Nase, große Ohren, 

wo hast du das Ei verloren? 

 

  



NJ 8. třída – týden od 31. 3. do 6. 4. 

Pomalu jsme se prokousali celou 7. lekcí a vaším úkolem na tento týden bude si nejen ústně 

zopakovat celou slovní zásobu 7. lekce, ale i písemně zpracovat v PS celou stranu 65.  

CV. 1 – doplňte ke každé šipce další slovíčko, které označují místo + k němu vždy uveďte zkratku 

členu určitého (doplňte i ke slovíčku město a park). Pokud napíšete dům – připomínám, že doma se 

řekne zu Hause. 

CV. 2 – je zaměřeno na správné předložky a členy ve 3. pádu (am Montag, im Hotel, in der Stadt) 

CV. 3 – přepište bez chyb text pozvánky (špatné předložky, velká písmena i chybějící písmena). 

CV. 4 – číslovky napište číslicí 

CV. 5 – zapište jako digitální hodinky časové údaje. (12:45, 7:00, …) 

 

Cvičení opět pošlete ke kontrole na husakovam@zsliten.cz 

 

 

 

NJ 8 – týden od 23. – 30. 3. 

Opakujte si celou slovní zásobu 7. lekce.  

Vypracujte v PS celou stranu 63.  

Ve cvičení 16 doplňujete slova z nabídky pod textem. Vyskytují se zde některá nová slovíčka (e 

Zwillinge – dvojčata, lieb – milý, schön – pěkný, beide – oba).  

Ve cvičení 17 přepíšete správně věty bez mezer, nezapomínejte na velká písmena u podstatných 

jmen. Navíc tyto věty i přeložíte.  

Ve cvičení 18 tvoříte slovní spojení, kde musíte přidávat předložky (am Mittwoch um 12 im Park). 
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