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Zdravím vás v dalším týdnu našeho snažení o procvičení si známých věcí a učení se něčemu novému. Jak to 

jde? Zvládáte? Nebojte se ozvat, kdyby byl nějaký problém a potřebovali byste poradit – 

yveta.michalcova@zsnivnice.cz 

 

Připravila jsem vám na opakování a procvičování slovíčka. Buď se přihlásíte do aplikace: www.quizlet.com  

(je zdarma, lze i na mobilu) nebo se dostanete do třídy pomocí následujícího odkazu: 

 

 https://quizlet.com/join/REZ3JcXvT 

 

Pokud byste se hlásili do aplikace, pak přes Google účet, pomocí vaší mejlové adresy a hesla nebo 

facebooku. Možná to bude chtít i souhlas od rodičů, potvrzení mejlu – uvidíte. Proto jít tam přes odkaz by 

mělo být jednodušší - už si to zkoušíte i v angličtině 

Když se tam dostanete, tak ve vyhledávání (search) si dejte třídu  „7.B Nivnice Deutsch“ a požádejte o 

přístup do této třídy. Jako jméno si dejte vaše skutečné jméno, ne žádnou přezdívku. Pak můžete už 

procvičovat slovíčka, která jsem vám tam připravila. 

 

Jak tam pracovat?  více viz odkaz na videu:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U – část 1  

https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be – část 2  

 
 

Chtěla bych, abyste si prošli všechna cvičení – flashcards, learn, write, spell, test. Kdo zvládne, může pak i 

hrát na „Play“ – spojovat, psát slovíčka Kdo se tomu bude hezky věnovat, určitě se všechna slovíčka 

správně naučí. Nezapomínejte si klikat na „megafonek“, kdy to slovíčko uslyšíte a můžete se ho naučit 

správně vyslovovat. Budu vás u toho sledovat, jak se komu daří – ti pilní získají plusové body 

U podstatných jmen máte už i množné číslo, které se budeme učit, proto je tam 2x – někdy stejné, někdy 

trochu jiné – pravidla si řekneme. 
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Tak co budete dělat další týden kromě opakování slovíček? Pořád dokola si jeďte slovní zásobu 2. lekce, už 

umíme všechno. Využívejte quizlet.com, opravdu vám pomůže. Slovíčka si procvičíte a můžete si je i pustit, 

abyste je slyšeli – nahlas si je říkejte, aby se vám „dostala do pusy“ a uměli jste je krásně vyslovovat. 

U podstatných jmen máte napsané i množné číslo – to se už učte, nejde to dodatečně odvodit. JE JEN 

MÁLO PRAVIDEL KTERÁ PLATÍ, JINAK JE TO OPRAVDU O NAUČENÍ - budeme si vysvětlovat 

později. 

 

Zápis do gramatiky: 

POUŽITÍ ČLENŮ  
 

V němčině musíme u podstatných jmen používat členy.  

1. člen určitý: der, die, das, die (množné číslo) – musíme se je učit současně s podstatným jménem 

2. člen neurčitý: ein, eine, ein 

 

Člen neurčitý používáme vždycky když o tom mluvím poprvé, nic blíž nevím (podobně v angličtině a / 

an). V další větě už použiju člen určitý der / die / das.  

Člen se dá nahradit např. přivlastňovacím zájmenem – mein/meine, dein/deine,….. – nikdy tam není 

současně člen a zájmeno. 

Dvojice členů:   der = ein,mein, dein  die = eine, meine, deine das = ein, mein, dein 

      (v ženském rodě musím vždycky dát „-e“) 

 

Das ist ein Hotel. Das Hotel ist dort. Hier ist dein Hotel. 

Das ist eine Adresse. Die Adresse ist in Berlin. Das ist meine Adresse. 

 

 

Vezmi si učebnici na str. 18 – cv. 12 – čti si nahlas co vidíš na obrázku. Pak si zakryj obrázek, čti si 

jednotlivá slova a říkej si je česky. Soustřeď se na členy, které se musíš učit současně s podstatným 

jménem. Pak si říkej ta podstatná jména znovu a místo členu určitého říkej člen neurčitý, pak můj, tvůj 

(der Rucksack, ein Rucksack, mein Rucksack, dein Rucksack) 

 

Říkej si i slova ve cv.13 – opět nahlas a překládej si je., dělej totéž se členy 

 

Do cvičného sešitu piš podle cv. 14 otázky. Vytvoř 5 rozhovorů na toto téma (použij jiná slova než máš 

v příkladu , ten neopisuj: 

 

Jak se to řekne německy? Je to….? Ne, to je …… To je moje…… (pozor na koncovky v ženském rodě – 

musíš přidat „-e“).  

Procvičuješ tady použití neurčitého členu „ein, eine“ – nějaký, když o té věci mluvím poprvé a nic blíž 

nevím. A přivlastňovací zájmeno „mein, meine“ 

Wie heiβt das auf Deutsch?  Ist das ein Buch? –   Nein, das ist ein Heft. Das ist mein Heft. 

    Ist das eine Brille? –  Nein, das ist eine Uhr. Das ist meine Uhr. 

 

Stále si opakuj číslovky, počítej si cokoliv někde uvidíš, kolik toho je, sčítej, odčítej – ale říkej si to 

německy 

 

Přeji hodně zdaru, nebojte se, snažte se, trénujte a kdyby něco, pište 


