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FAHRRAD 

 

Dostupný z WWW: <http://www.mppraha.cz/evidence-kol/technicke-pozadavky.htm> 

 

Fahrradteile: 

1  die Bremse, -, -n  brzda  7  der Rahmen, -s, -   rám 
2 das Katzenauge, -s, -n odrazka 8  die Gangschaltung, -, -en přehazovačka 
3 der Sattel, -s, -¨  sedlo  9  der Scheinwerfer, -s, - světlomet  
4 das Pedal, -s, -e  pedál  10 das Rücklicht, -(e)s, -er zadní světlo 
5 das Rad, - (e)s, ä-er kolo  11 der Dynamo, -s, -s  dynamo 
6 der Lenker , -s, -  řídítka 

http://www.mppraha.cz/evidence-kol/technicke-pozadavky.htm
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Wartung 

Man soll sich auf Wartung konzentrieren, damit man das Fahrrad lange Zeit pannenfrei und 

zuverlässig nutzen kann.  

Die Speichen geben dem Laufrad seine Stabilität nur dann, wenn sie die richtige Spannung 

haben. Die Spannung der Speichen muss gleichmäβig sein, sonst läuft das Rad nicht rund – 

es eiert. 

Wenn das Rad einen Achter hat, muss man es zentrieren. Zentrieren heiβt, die Länge oder 

Spannung der Speichen so verändern, dass das Rad möglichst gut rund läuft.  

Bei der Kettenpflege ist es wichtig, dass man den Schmutz wegmacht und die Kette gut 

geffetet bleibt. Zur Reinigung benutzt man deshalb einen Öllappen oder eine alte 

Zahnbürste. 

Ein gut gewartetes Fahrrad macht beim Fahren keine Geräusche. Oft klappert z. B. das 

Schutzblech am Rad, es quietschen die Bremsen oder die Kette. 

 
 
VOKABELN  
 
e Wartung, -, -en údržba    e Pflege, -, -n  péče 
warten   zde: udržovat, ošetřovat r Schmutz, -es, 0 špína 
e Panne, -, -en porucha, závada  fetten   mazat, mastit 
zuverlässig  spolehlivě   e Reinigung, -, -en čištění 
e Speiche, -, -n špice    r Lappen, -s, -  hadr 
s Laufrad, -(e)s, ä-er oběžné (otáčející se) kolo e Zahnbürste, -, -n zubní kartáček 
e Spannung, -, -en napětí, napnutí, vypnutí s Geräusch, -es, -e hluk, zvuk 
gleichmäβig   rovnoměrný   klappern  klapat, rachotit 
r Achter, -s, -  osmice    s Schutzblech, -(e)s, -e blatník 
verändern  změnit    quietschen  zde: skřípat 
e Kette, -, -n  řetěz    e Bremse, -, -n brzda 
 

Was gehört zusammen? Verbinden Sie die Satzteile mit Hilfe des Textes! 

1. Wenn das Fahrrad gut gewartet ist, 
2. Die Speichen müssen die richtige Spannung haben, 
3. Wenn man die Kette mit einem Öllappen reinigt, 
4. Wenn das Schutzblech klappert, 

 
a) dann soll man es reparieren. 
b) damit das Rad nicht eiert. 
c) kann man lange Zeit pannenfrei Rad fahren. 
d) dann bleibt sie immer gut gefettet. 
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Kreuzworträtsel  

1. světlo 
2. sedlo 
3. rám 
4. brzda 
5. řídítka 
6. pedál 
7. kolo 

 

Použitá literatura: 

MYŠKOVÁ, Z., NÁVRATOVÁ, B., NÁVRATOVÁ, J. Němčina pro strojírenské obory. Deutsch im 
Machinenbau. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 9788073330675. s. 77. 
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METODICKÝ POKYN 

1. Obrázek a popis jízdního kola: 
-  žáci ve dvojicích vedou jednoduchý rozhovor dle vzoru, následuje výměna rolí 
 
Sprechszene:      
A Wie heiβt das? 
B Das ist die Bremse. 
A Und wie nennt man das da? 
B Die Gangschaltung. 
 
- možné obměny otázek: 

Wie heiβt das? 
Was ist das? 
Wie nennt man das? 
Wie wird das genannt? 
 

2. Práce s textem: 
- žáci si nejprve sami potichu přečtou text a seznámí se s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Wartung eines Fahrrades.) 
- následuje společná četba textu po jednotlivých odstavcích, popř. vysvětlení 

neznámé slovní zásoby 
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Worauf soll man sich konzentrieren, damit das Fahrrad lange zuverlässig nutzen 
kann? 
Wann läuft das Rad nicht rund? 
Was muss man tun, wenn das Rad einen Achter hat? 
Was benutzt man zur Reinigung der Kette? 
Welche Probleme gibt es oft mit dem Fahrrad? 
 

3. Cvičení k textu: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení: 1c, 2b, 3d, 4a 

 
4. Křížovka: 

- žáci mohou vyluštit křížovku ve škole nebo za domácí úkol 
- správné řešení: FAHRRAD 

1. Scheinwerfer 
2. Sattel 
3. Rahmen 
4. Bremse 
5. Lenker 
6. Pedal 
7. Rad 


