
Němčina

7. A, C 
Děkuji všem, kdo úkoly poctivě posílají. Vydržte a věřte, že to není zbytečné. 
Určitě k vaší aktivitě a snaze při známkování na konci roku přihlédnu.

Tento týden mám pro vás tabulku na vyplnění a poslání. Vypracuj ji a pošli mi 
na mail kocmankova@4zszdar.cz

 prac. sešit – str. 82 a 84 – Lektion 4, Aufgabe 6
Toto je sice cvičení na mluvení ve dvojici, ale my ho uděláme jako psací 
cvičení. Podívej se ke jménům a napiš, co mají a nemají rádi. Informace 
najdeš v tabulkách na str. 82 a 84.

lieben = milovat, mít rád; hassen = nesnášet, nenávidět

Laura liebt ______________________ Laura hasst _____________________

Anna liebt _______________________Anna hasst _____________________

Nico ____________________________Nico __________________________

Lilly____________________________  Lilly ___________________________

Ich liebe ________________________ Ich hasse _______________________

Mein Freund/ ____________________ Mein Freund / ___________________
Meine Freundin                                          Meine Freundin

všimni si:
klettern = lézt
Klettern = lezení ……………… Sie liebt Klettern. 
tanzen – tancovat
Tanzen – tancování …………. Er hasst Tanzen.
schwimmen - plavat
Schwimmen – plavání ………. Ich liebe Schwimmen.

(podstatné jméno – aktivita, je stejné jako sloveso, akorát s velkým písmenem)
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8. C
Děkuji za poslané rozhovory v obchodě. A vůbec děkuji všem, kdo si najdou čas 
a úkol poctivě udělají a pošlou. Vydržte a věřte, že to není zbytečné. Určitě 
k vaší aktivitě a snaze při známkování na konci roku přihlédnu.

Zapiš si do sešitu (nebo vytiskni a nalep):
Množné číslo podstatných jmen
Členu určitému v čísle jednotném (der, die, das) odpovídá v čísle množném člen
určitý die, který je společný pro všechny tři rody.

určitý člen mn. číslo určitý člen – vždycky DIE
der Junge (ten chlapec) die Jungen (ti chlapci)
die Flasche (ta láhev) die Flaschen (ty láhve)
das Lineal (to pravítko) die Lineale (ta pravítka)

neurčitý člen mn. číslo neurčitý člen – bez členu
ein Junge (nějaký chlapec) Jungen (nějací chlapci)
eine Flasche (nějaká flaška) Flaschen (nějaké flašky)
ein Lineal (nějaké pravítko) Lineale (nějaká pravítka)

Podstatná jména se členem neurčitým v čísle jednotném (ein, eine, ein) stojí v 
čísle množném se členem nulovým, tj. bez členu.

přivlastňovací způsob – meine + množné číslo
meine Jungen (moji chlapci)
meine Flaschen (moje lahve)
meine Lineale (moje pravítka)

Když si chceme něco přivlastnit, řekneme meine + množné číslo.

A jak tvoříme množná čísla? Není to tak jednoduché jako v angličtině, že 
bychom si vystačili s koncovkou –s…..V němčině tvoříme mn. č. pomocí 
koncovek -e,-(e)n,-er, -s nebo nulové koncovky. 
Pravidla pro tvoření koncovek v mn. čísle jsou docela složitá, proto se je 
všechna učit nebudeme, navíc existuje spousta výjimek, ale platí například:

 většina podstatných jmen ženského rodu má koncovku –EN



 cizí slova a zkratky mají koncovku -S
Nejlepší je vždy podívat se do slovníku, tam množná čísla najdete.

 prac. sešit  – str. 68/ cv. 16 – doplň tabulku – modrá – muž. rod, červená 
– žen. rod, zelená – stř. rod, oranžová – mn. číslo
cv. 18a/69 – doplňujeme meine + mn. číslo

9. B, C

Dole jsou 2 pracovní listy. Podívej se na slovní zásobu In der Stadt = ve městě. 
Většinu slovíček známe z 12. lekce (das Rathaus = radnice). 
Doplň slovíčka (obrázky) do vět 1-21. 

Pozor, hodně z uvedených vět obsahuje předložky se 3. pádem (mit, zu, auf, in).
Ve 3. pádě se členy mění: der → dem, die → der, das → dem
(Takže pokud vidíme DER, neznamená to, že automaticky doplníme podstatné 
jméno mužského rodu, DER může značit muž. rod nebo žen. rod ve 3. pádě!)

Odpovědi mi pošli na mail kocmankova@4zszdar.cz
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