
Vzhledem k tomu, že jsme poslední hodinu uzavřeli 7. lekci, čeká nás lekce 8. Jako v každé 

předchozí lekci i teď začneme slovní zásobou.  

Čeká nás téma cestování, tudíž se jako první naučíme pojmenovávat státy, potažmo některá 

důležitá (celosvětově známá) města.  

Aufgabe 1 (Úkol 1) – Do sešitu si udělej velký nápis REISEN (CESTOVÁNÍ) a 

následující osmisměrku si vytiskni, vyhledej 27 zemí světa, nalep do sešitu, kde si 

následně uděláš zápis – země, které se ti podařilo v osmisměrce najít, si přeložíš do 

češtiny a napíšeš do sešitu. 

 



Aufgabe 2 (Úkol 2) – Až budeš mít hotový úkol 1, tak si do sešitu buď přepiš, nebo 

vytiskni a nalep tento následující zápis. 

 

Podmiňovací způsob v němčiny – chtěl/a bych, rád/a bych…  

1. ich möchte = chtěl bych (rád bych)  1. wir möchten = chtěli bychom  

2. du möchtest = chtěl bys (rád bys)  2. ihr möchtet = chtěli byste 

3. er/sie/es möchte = chtěl/a/o by  3. sie möchten = chtěli by 

Vykání: Sie möchten = chtěl/a byste 

 

V zápisu jsem ti vyznačila koncovky, všimni si, že 1. a 3. osoba č.j. má stejnou 

koncovku!!! Jedná se o tzv. modální sloveso, kde je výjimka a tvar sloves u těchto dvou 

osob je stejný. 

Stejnou tabulku najdeš i v učebnici na straně 77 cvičení 3 b). 

No a jak vytvoříš německy větu, ve které bys něco chtěla? 

Např. chtěla bych jet do Německa. 

Ich möchte nach Deutschland fahren. -------> časuješ pouze to první sloveso (ich möchte), 

druhé sloveso zůstává v infinitivu! (úplně stejně jako v češtině – chtěl bych jet). 

Když chceš říct, že chceš jet někam, do nějaké země, pak s předložkou NACH. Sloveso jet 

se německy řekne FAHREN. 

Chtěl bys jet do Itálie. Du möchtest NACH Italien fahren. 

Alvaro by chtěl jet do Španělska. Alvaro möchte NACH Spanien fahren. 

Výjimka!! Státy, které mají člen DIE (není jich moc, stačí mi tyto 3) – die Schweiz, die 

Türkei, die Slowakei --------------> není zde předložka NACH, ale IN. 

My bychom chtěli jet na Slovensko. Wir möchten IN DIE Slowakei fahren. 

Oni by chtěli jet do Švýcarska. Sie möchten IN DIE Schweiz fahren. 

 

Tyto dva rámečky si prosím vytiskni a nalep do sešitu nebo přepiš, to nechám na tobě, ale 

zápisek chci, abys měl. 

Až budeš mít hotovo, tak si tuto novou gramatiku procvič v učebnici na straně 77 

cvičení 4. Podle vzoru první věty, těch sedm vět si napiš do sešitu pod zápisek.  

Takže tam budeš mít sedm vět celkem, vždycky máš napsanou osobu, kam chce jet a co 

tam chce dělat. 

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



Slovíčka, která bys náhodou neznal, si vyhledej ve slovníku. Internetové slovníky, které bych 

ti doporučila, jsou následující: 

www.slovnik.seznam.cz 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

www.glosbe.com  

Aufgabe 3 (Úkol 3) – Poslední úkol ti zadávám v pracovním sešitě na straně 68 cvičení 

1, je to téměř to samé, jako předchozí úkol, ale se slovesem WOHNEN = bydlet, takže 

zase podle vzoru napíšeš, kde bydlí dané osoby no a následně ještě cvičení 2, kde 

pouze napíšeš zemi, ve které se dané město na obrázku nachází. 

 

To je z mé strany zatím vše, přeji hodně zdaru při plnění úkoly, a kdyby bylo cokoli nejasné, 

měl bys jakýkoli dotaz, tak mě neváhej oslovit na e-mailu, který najdeš na stránkách školy!!! 

 

Měj se moc krásně! 

S pozdravem 

M. Vážanová 
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