
6_Německý jazyk_9AB_Zápory, doch 

 

Zdravím vás milí deváťáci, 

Tak tento týden už jedete/jedeme opět v plném režimu, tak s chutí do toho.       

I když jsem ráda, že se s mnohými z vás setkáváme přes Teams, tak stále platí nabídka pomoci skrz mail, 

nebojte se oslovit. A pamatujte, všechny úkoly, které najdete v přípravách na školním webu, jsou pro vás 

povinné. Proto neotálejte s jejich plněním. Držím palce. HS 

 

Shrnutí Quizlet: 

- Lektion 9/ Seite 13 

- Lektion 9/ Seite 14+15 

- Lektion 9/ Seite 16+18+19 

 

Úkoly na následující týden (20. – 24. 4.): 

1) Stále si procvičujte slovíčka v Quizletu. 

 

2) Tento týden se podíváme na shrnutí záporů v němčině. 

Do gramatiky si zapište nebo vytiskněte: 

    Zápory v němčině 

a) Nein – samostatně stojící, většinou to bývá odpověď na zjišťovací otázku (typu Ano/ne) 

Magst du Mathe?          Nein, ich mag Geografie. 

 

b) Nicht – váže se ke slovesu, většinou stojí na konci věty nebo před popíraným přídavným jménem 

nebo příslovcem. 

Wohnt deine Schwester in Berlin? Nein, sie wohnt nicht in Berlin. Sie wohnt in Köln. 

Ist das rote Tasche? Nein, das ist nicht rote Tasche, das ist rosa Tasche. 

c) Kein – váže se k podstatnému jménu, ve smyslu žádný, žádná, žádné. Přibírá koncovku dle 

umístění ve větě, dle pádu. Obvykle se použije tam, kde by byl v kladné větě neurčitý člen nebo 

bez členu. 

 

Was ist das? Ist das ein Heft?  Nein, das ist kein Heft. Das ist ein Buch. 

Hast du einen Füller? Nein, ich habe keinen Füller. Ich habe nur einen Kuli. 

Schreibst du deinem Bruder? Nein, ich schreibe keinem Bruder.  

(Ich habe nur eine Schwester.)  

POZOR!!! Na smysl/překlad vět 

Ich brauche das Buch nicht.    Nepotřebuji tu knihu. 

 X 

Ich brauche kein Buch.    Nepotřebuji žádnou knihu. 

 



Sie kann die Schule nicht finden.   Nemůže najít tu školu. 

 X 

Sie kann keine Schule fnden.    Nemůže najít žádnou školu. 

 

d) Záporná slovíčka – nichts, niemand, nie 

Opět jako v angličtině platí, že i německá věta má pouze jeden záporný výraz. 

 

Er liest gar nichts.   Vůbec nic nečte. 

Niemand kann es wissen.  Nikdo to nemůže vědět. 

Man kann nie wissen.   Člověk nikdy neví. 

 

3) Do cvičného sešitu doplňte následující cvičení: 

Ergänzt nein, nicht, kein. Doplňte nein, nicht, kein. 

 

a) Bist du aus Wien? - ……….., ich bin aus Graz. 

b) Wir haben……….Zeit. 

c) Er studiert………..,er arbeitet. 

d) Petra hat ………….. Schwester. 

e) Finden Sie den Beruf schwer? …………, wir finden den Beruf……….. schwer. 

f) Das Haus ist ……….. groß.  

g) Heute kommt er ……….., er lernt zu Hause. 

h) Hast du ………..Hobby? 

i) Kennt ihr Frau Pölcher?.............., wir kennen Frau Pölcher ………… 

 

4) Do gramatiky ještě dopište: 

 

Způsoby kladení zjišťovacích otázek 

 
a) Kladně - (Máš….?, Potřebuješ….? Umíš…?) 

b) Záporně - (Nemáš…? Nepotřebuješ…? Neumíš….?) 

 

Ad a) Na kladně položenou otázku odpovídáme ano/ne 

Hast du eine Uhr?  Ja, ich habe eine Uhr.   Nein, ich habe keine Uhr. 

(Máš hodinky?)  (Ano, mám.)    (Ne, nemám.) 

Spielt er Volleyball?  Ja, er spielt.    Nein, er spielt Volleyball 

(Hraje volejbal?)  (Ano, hraje.)    nicht. (Ne, nehraje.) 

 

Ad b) 

Pokud chceme na záporně položenou otázku odpovědět kladně, používáme slovíčko doch = přece/ ano 

přece. 

Pokud chceme na záporně položenou otázku odpovědět záporně, používáme nein + zápornou větu. 

Hast du nicht eine Uhr? Doch, ich habe eine Uhr.  Nein, ich habe keine Uhr. 

(Nemáš hodinky?)  (Ale ano přece, já mám hodinky) (Ne, nemám hodinky.) 

 

Spielt er nicht Fußball? Doch, aber nicht so oft.  Nein, er spielt Fußball  

(Nehraje fotbal?)  (Ale ano, ale ne tak často.)  nicht. (Ne, nehraje.) 



5) Do cvičného sešitu odpovězte kladně: 

 

a) Hat sie heute keine Zeit? 

b) Arbeitet Jochen als Arzt? 

c) Wohnt Familie Gruber also nicht im Zentrum? 

d) Findet der Gast das Restaurant gut? 

e) Fahren sie am Wochenende nicht nach Wien? 

f) Hat er keine Freunde? 

g) Kommen alle zu dieser Party? 

 

6) Schaut mal bitte und hört zu: (Podívejte se a poslechněte si): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9IaAc03VyI - Essen 

https://www.youtube.com/watch?v=cOmQqONi_rY 

https://www.youtube.com/watch?v=JPrv_TmmnYg&t=350s – 5:50-9:30 (stopáž) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9IaAc03VyI
https://www.youtube.com/watch?v=cOmQqONi_rY
https://www.youtube.com/watch?v=JPrv_TmmnYg&t=350s


Lösung (řešení): 

Ad 3) 

 

a) Bist du aus Wien? - …Nein…….., ich bin aus Graz. 

b) Wir haben…keine…….Zeit. 

c) Er studiert…nicht……..,er arbeitet. 

d) Petra hat ……keine…….. Schwester. 

e) Finden Sie den Beruf schwer? …Nein………, wir finden den Beruf…nicht…….. schwer. 

f) Das Haus ist ……nicht….. groß.  

g) Heute kommt er ……nicht….., er lernt zu Hause. 

h) Hast du …kein……..Hobby? 

i) Kennt ihr Frau Pölcher?.....Nein........., wir kennen Frau Pölcher …nicht……… 

 

Ad 5) 

a) Hat sie heute keine Zeit?        Doch, sie hat Zeit. 

b) Arbeitet Jochen als Arzt?    Ja, er arbeitet als Arzt. 

c) Wohnt Familie Gruber also nicht im Zentrum? Doch, sie wohnt im Zentrum. 

d) Findet der Gast das Restaurant gut?   Ja, er finder es gut. 

e) Fahren sie am Wochenende nicht nach Wien? Doch, sie fahren nach Wien. 

f) Hat er keine Freunde?    Doch, er hat Freunde. 

g) Kommen alle zu dieser Party?   Ja, alle kommen zu dieser Party. 


