
NJ 9. třída 4. 5. – 6. 5.  

Přeji vám krásný začátek nového týdne a posílám práci na tento týden. 

 

1. Opakuj si slovíčka 18. lekce 

 

2. Oprav si pracovní list – předložky 

 

3. Posílejte odpovědi na otázky k videu 

 

4. Ještě jednou si přečti rozhovor v učebnici na str. 52 – objevuje se zde gramatický jev  

 

- zájmeno welcher, welche, welches – který, která, které (skloňuje se jako člen určitý  

 

der, die, das). 

 

5. Opiš si do sešitu skloňování zájmena welcher, welche, welches i s uvedenými 

příklady: 

 
Skloňování zájmena welcher - welche - welches 

  
 rod mužský rod ženský rod střední mn. číslo 
1. welcher welche welches welche 
3. welchem welcher welchem welchen 
4. welchen welche welches welche 

  
Příklad: 

 
Welches Buch liest du? (Jakou čteš knihu?) 
Welche Telefonnummer haben Sie? (Jaké máte telefonní číslo?) 
Welcher Bus fährt dorthin? (Jaký autobus tam jede?) 
In welchem Hotel wohnt ihr? Wir wohnen im Hotel Europa. (V jakém hotelu 
bydlíte? Bydlíme v hotelu Evropa.) 
 
 

6. Doplň do vět zájmeno ve správném tvaru (opiš do sešitu) – welcher, welche, 

welches, welchen: 

a) ………………..Buch möchtest du kaufen? 

b) ………………… Radiergummi kaufst du? 

c) ………………..T – Shirt gefällt dir besser? 

d) ………………Kleid passt zu Mama? 

e) ………………. Lampe können wir kaufen? Die rote oder die grüne? 



f) ………………. Eis isst du m liebsten? 

g) ……………….. Schauspieler ist das? 

h) …………………..Bands findest du cool? 

i) ………………..Bücher liest du immer wieder? 

j) ………………..Musik gefällt dir nicht? 

k) …………….Pop – Musiker kennst du? 

 

7. Arbeitsbuch: S. 68, Übung 2 – přečti si a doplň do tabulky 

         S. 69, Übung 3 –doplň tázací zájmeno welch – ve správném tvaru 

         S. 69, Übung 7 

Skloňování zájmen wer – kdo (pro zopakování) 
  

1. p. wer  
2. p. wessen  
3. p. wem  
4. p. wen  

  
Příklad: 
Wer ist der Herr? (Kdo je ten pán?) 
Wessen Auto ist das? (Čí je to auto?) 
Von wem hast du Geld? (Od koho máš peníze?) – předložka von se pojí se 3. pádem 
Für wen kauft ihr es? (Pro koho to kupujete?) 
Was ist das? (Co je to?) 
Was verstehst du nicht? (Čemu nerozumíš?) 

 

Ještě nějaké odkazy k vzdělávacímu systému v Německu a známkování: 

https://cestyberlinem.wordpress.com/2015/11/05/skolni-system/ 

 
http://www.germany.cz/mkportal/modules/wiki/index.php?title=Zn%C3%A1mkov%C3%A1n

%C3%AD_v_N%C4%9Bmecku&setlang=da 

 
 

Mějte se hezky. 
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