
 

6_německý jazyk_7.B_množné číslo, slovíčka 

To nám to letí, už tu máme šestý týden našeho společného snažení „na dálku“ (20. - 24. 4.). Máme za sebou 

druhou lekci a zahájíme lekci třetí. Opět budou slovíčka k dispozici na Quizletu – nezapomeňte si je 

poslechnout a natrénovat správnou výslovnost společně s poslechem. Další lekce se bude věnovat zvířatům. 

Quizlet – taková skvělá pomůcka a vůbec ji nevyužíváte nebo velmi málo. Zkuste to napravit, opravdu vám 

to pomůže. Víte, že slůvka vám nejdou tak hladce, jak bychom si přáli. Navíc teď, když budou úplně nová, 

velmi vám to pomůže s výslovností, kterou si tam můžete pustit.   

 

1. V pracovním sešitě na str. 27 máte slovíčka Seite 21 a 22. Tyto si vypíšete do slovníčku a začnete je 

poctivě trénovat. Tady už se začínáme učit množné číslo. Neexistuje na to téměř žádné pravidlo, 

musíte se tvar množného čísla učit současně se slovíčkem tak, jako člen. Takže se budeš učit: 

das Tier – die Tiere ( píše se písmeno, které přidáme: s Tier, -e). Níže bude zápis do sešitu gramatiky. 

V Quizletu už máte i ve druhé lekci psáno u podstatného jména jeho množné číslo – toto je další 

úkol. Kromě nových slovíček se doučíš množné číslo podstatných jmen ze 2. lekce (využiješ Quizlet 

kvůli správné výslovnosti) a dopíšeš si tvary množného čísla do slovníčku (tím si je také procvičíš). 

Můžeš využít Quizlet, podle kterého si to vypíšeš, nebo použiješ slovník, kde je množné číslo 

vždycky u podstatného jména napsané.  

 

2. V učebnici na str.21 máte další část slovíček, která si vypíšete do slovníčku (tato nejsou v PS). 

Vypíšu vám je tady, včetně množného čísla, které už se budete učit současně s ním. V Teams ve 

složce výukové materiály máš poslechy (23, 25), ty si několikrát pusť a říkej si nahlas slovíčka, ať se 

je naučíš správně vyslovovat. 

 

Der Pinguin, die Pinguine - tučňák  die Schildkröte, n  - želva 

Der Schmetterling, e  - motýl   das Meerschweinchen, O - morče 

Der Kanarienvogel, -vögel - kanárek  der Hamster, O  - křeček 

Die Maus, Mäuse  - myš   der Hund, e   - pes 

Der Tiger, O   - tygr   der Wolf, Wölfe  - vlk 

Das Pferd, e   - kůň   der Bison, s   - bizon 

Die Kuh, Kühe   - kráva   die Spinne, n   - pavouk 

Das Känguru,s   - klokan  die Antilope, n  - antilopa 

Das Lama, s   - lama   

   

3. Zápis do gramatiky + naučit  

PLURAL (množné číslo) 

Množné číslo podstatných jmen se netvoří v němčině pravidelně. Musíme se ho naučit. Koncovky tvarů 

množného čísla jsou různé – přidáváme je za podst. jméno v jednotném čísle. Některá podstatná jména 

přehlasují kmenovou souhlásku – die Maus – die Mäuse). 



Složená slova – množné číslo se tvoří z koncového podst. jména (s Kanarienvogel, die Kanarienvögel). 

Tvary některých podst. jmen se v množném čísle nemění (der Lehrer – die Lehrer). 

Podst. jména ženského rodu se někdy tvoří příponou „IN“ k mužskému (der Lehrer – die Lehrerin), 

jejich množné číslo se pak často (ne vždy) tvoří příponou „NEN“ (die Lehrerrin – die Lehrerinnen) – pak 

je „N“ zdvojeno. 

Množné číslo se pak ve slovníku zapisuje jen jako písmeno, které se přidává, popř. + přehláska. 

Většinou se nepíše znovu celé slovo. VŠECHNA PODST. JMÉNA MAJÍ V MN. ČÍSLE ČLEN DIE. 

Možné koncovky: 

-e  der Bleistift, - e (Bleistifte) 

¨-er das Buch, ¨-er  (Bücher)                        přehlasuje kmenovou samohlásku 

       0  der Lehrer, 0   (Lehrer)                          0 = nemění se 

        -n  die Schere, n  (Scheren) 

       -nen die Freundin, nen (Freundinnen) 

       -s                das Auto, s                    (Autos)  často přejatá, mezinárodní podst. jména 

       -en             die Frau, en                   (Frauen) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tak tentokrát  je to hodně o slovíčkách, takže máte spoustu práce. Slovíčka si nejen vypíšete, ale se je i 

učíte, budou přibývat další. Nezapomeňte si dopsat množná čísla ke slůvkům ve druhé lekci. Od teď je už 

budete psát a učit se vždycky současně s podstatným jménem. 

4. Opakujte si stále i starší slovíčka, časování sloves, číslovky, ať to nezapomínáte  

 

VŠEM PŘEJI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE STRÁVENÉ S NĚMČINOU 

  YM 

                                

 

 


