
Němčina 8. A – PL č. 12 

Zasílám 12. pracovní list.  Prosím, posílejte mi to včas jen na classroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Termín odevzdání: PÁTEK: 5. června 2020 

Téma: L 5 – předložka in ve 3. pádě – otázka Wo? – učebnice str. 61 – tabulka, PS hnědá vložka uprostřed sešitu str. 7 

Pracovní list č. 12 
Gramatika 

- Předložka in znamená česky v(ve) 

- V němčině se používá ve 3. i ve 4. pádě 

- My budeme nyní používat předložku in ve 3. pádě,  

tzn., že budeme odpovídat na otázku Wo? – Kde? 

- Příklad: 

- Kde je Max?...............................Max je v kině, v divadle, v parku, v kavárně, ve škole atd. 

 

 

Tabulka str. 61 

  Rod mužský  Rod ženský  Rod střední 

1.    pád   der  Park  die Schule  das Kino 

3. pád    dem Park  der Schule  dem Kino   

     

Pokud použiji předložku in ve 3.p.  in dem Park  in der Schule  in dem Kino 

        im Park      in der Schule!!           im Kino 

       /v  parku/       /ve škole/          / v kině/ 

V němčině je možné u předložky in ve 3. pádě – v rodě mužském a středním tzv. splynutí 

předložky se členem= 

in dem Park = im Park…………………………1. písmeno z předložky i a poslední písmeno ze členu m 

in dem Kino = im Kino…………………………1. písmeno z předložky i a poslední písmeno ze členu m 

u rodu ženského nelze udělat ve 3. pádě splynutí= zůstává tvar in der Schule !!!!!!!!! 

 

MUSÍŠ DÁVAT POZOR, JAKÉHO RODU JE PODSTATNÉ JMÉNO!!!! 

Už jsme si říkali, že v němčině ne všechny rody odpovídají rodům v češtině!!!!!!!!! 

Např.  das Café – ta kavárna……………………………im Café  v kavárně 

  die Stadt – to město……………………………..in der Stadt   !!!! ve městě 



         das Hotel – ten hotel……………………………im Hotel  v hotelu 

        das Restaurant – ta restaurace…………im Restaurant  v restauraci 

  das Geschäft – ten obchod………………..im Geschäft  v obchodě 

ALE!  

Tady rody u německých podstatných jmen odpovídají rodům u českých podst. jmen!!! 

die Schule = ta škola………………………….in der Schule        ve škole 

das Theater = to divadlo……………………im Theater  v divadle 

der Club = ten klub……………………………im Club   v klubu 

 

ÚKOLY: 

1. Přelož věty: 

Já jsem ve škole. 

 

Ty jsi v kině. 

 

Vojta  je v klubu. 

 

2. Vypiš z učebnice str. 61/cv. 14….6 vět 

Wo ist Max?  Kde je Max?                        Odpovědi budou: Max je v divadle. Max je v obchodě. atd. NĚMECKY! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Tyto dvě cvičení udělej, ofoť a pošli na classroom – obě cvičení dohromady !!! Děkuji 


