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Milí sedmáci, 

Jsem moc ráda, že se můžeme slyšet a pilovat němčinu prostřednictvím Teams. Ráda bych vás vyzvala 

k poctivému plnění všech zadaných úkolů. Kdo si s něčím neví rady nebo mu něco nefunguje, neváhejte se 

ozvat. Moc chválím ty, kteří pracují pravidelně, odevzdávají úkoly, procvičují. Jazyk (jakýkoli) se naučíme 

jedině pravidelným procvičováním. Proto využívejte i Quizletu, kde je těch možností, jak si usadit slovní 

zásobu, moc. 

Váš aktivní přístup se bude velkou měrou podílet na závěrečném hodnocení. 

Ať se vám daří, držím palce.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu procvičeny: 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr 

- Tage 

- Stundenplan 

- Lektion 3/ Seite 21 

- Lektion 3/ Seite 22 

- Lektion 3/ Seite 23 

 

Úkoly na následující týden (27. -30. 4.): 

1) Nadále zůstává procvičování slovíček v Quizletu. 

 

2) Minulý týden jsme si udělali shrnutí lekce 2, takže se pomalu přesouváme k lekci 3. Měli jste si 

vypsat slovíčka z počátečních 3 stran a také procvičovat v Quizletu. Na on-line hodině jsme si je 

vysvětlili, jak se čtou a co znamenají všechny ty značky. Do gramatiky si proto zapište: 

 

Množné číslo 

Mn. číslo podst. jmen je uvedeno pomocí koncovky za podst. jménem. Všechna podst. jména mají v mn. 

čísle člen die. Tvar mn. čísla se musíme naučit hned při učení se slovíčka.  

Modré nepiš!  

Př. e Katze, -n         •      e = člen(rod) podst. jména   die (ženský rod) 

• Katze = je přímo podst. jméno 

• -n = koncovka podst. jména, která se přidává k jedn. číslu →  die Katzen 

Za podst. jménem se může objevit: 

a) koncovka: -n, -e, -nen, ü-er,….. 

- die Katze, -n   die Katzen  kočky 

- die Freundin , -nen  die Freundinnen kamarádky 



- der Tisch, -e   die Tische  stoly 

- das Buch, ü-er   die Bücher  knihy 

 

b) pomlčka:      jedn. číslo = mn. číslo, akorát se mění člen na die 

 

- der CD-Spieler,-  die CD-Spieler CD-přehrávače 

- die Jeans,-   die Jeans  džíny 

- das Zimmer,-  die Zimmer  pokoje 

  

c) nula, nic nebo Sg. (Singular): podst. jméno nemá mn. číslo, existuje jenom v jedn. čísle 

- der Nachtisch, 0     dezert 

- die Butter, 0      máslo 

- das Fleisch, 0      maso 

Některá podstatná jména naopak existují jen v množném čísle. Př. die Eltern - rodiče 

 

3) Na on-line hodině jsme si také ukazovali práci se slovníkem. Proto bude teď vaším úkolem vyhledat 

mn. číslo k následujícím slovíčkům. Slůvka znáte, jsou z 2. lekce, jen zkusíte ve slovníku dohledat 

množné číslo. Můžete vypracovat a poslat buď mailem nebo přímo v Teams.  

Lehký návod – pracujte s dvěma otevřenými okny (vzpomeňte na naši hodinu Informatiky      ) 

 

 

První okno (slovník na seznamu): Klávesa v kroužku+ kurzorová šipka doleva              

Druhé okno (pracovní list s mn. čísly): Klávesa v kroužku + šipka doprava a uvidíte obě okna rozdělena na 

obrazovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.seznam.cz – přehoďte si slovník na němčinu 

Do vyhledávače napíšete slovíčko a koncovku množného čísla najdete za podst. jménem za čárkou. 

Der Tisch, die Tische 

Viz návod v obrázku 

 

    Hledané slovíčko  Koncovka mn. čísla za čárkou 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seznam.cz/


Vyhledej mn. číslo podle slovníku: 

 

Př. der Tisch   die Tische 

 

Jednotné číslo Množné číslo 

Die Klasse  

Die Nummer  

Der Unterricht  

Die Pause  

Die Schule  

Das Telefon  

Das Handy  

Die Freundin  

Der Freund  

Die Zahl  

Die Adresse  

Das Heft  

Der Füller  

Das Buch  

Das Lineal  

Der Rucksack  

Der Bleistift  

Der Radiergummi  

Das Mäppchen  

Der Zirkel  

Die Schere  

Die Tafel  

Der Spitzer  

Der Filzstift  

Der Klebstoff  

Die Brille  

Der Kuli  

Der Computer  

Die CD  

Die Uhr  

Die Flöte  

 

 

4) Zopakujte si slovní zásobu 2. lekce – všichni máte přístup do Teams, takže tam vám nachystám kvíz. 

 

5) https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ – hra o školních věcech 

 

 

Bis bald!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ

