
7_německý jazyk_7.B_Poslechová cvičení, množné číslo, haben   

 

Tak jak se daří nová slovíčka? Co množné číslo? Jde to? Máš vypsané možné číslo i u podstatných jmen 

druhé lekce? Nejen, že to budu kontrolovat, ale musíš se ho i naučit. Dnes si to trochu procvičíme . 

Nacvičovat se dá i v Quizletu – všechna slovíčka a podstatná jména i s jejich množným číslem. 

 

1. Budeme potřebovat sloveso „MÍT = HABEN“. Opiš si jeho časování do gramatiky a řádně se 

ho nauč. 

Ich habe  mám   wir haben  máme 

Du hast  máš   ihr habt  máte 

Er, sie es hat má   sie, Sie haben mají, máte (zdvořilé) 

 

Pozor, není úplně pravidelné, „b“ tam je či není, sleduj pozorně!!! 

Ich habe einen Hund.   Mám psa. 

Hast auch einen Hund?  Máš také psa? 

Petr hat eine Katze.   Petr má kočku. 

Wir haben die Schule.  Máme školu. 

Habt ihr Deutsch?   Máte němčinu? 

Sie haben jetzt Tschechisch.  Oni mají teď češtinu. 

 

2. V pracovním sešitě na str. 20 si pusť nahrávku k cv. 1 (25). Napiš správně podle hláskování názvy 

zvířat, píšeš i člen a množné číslo. 

 

3. Pak si pustíš nahrávku cv. 2 (26) – tady pozorně posloucháš a vyznačíš slabiku, na které je přízvuk.  

Budeš si nahlas opakovat a říkat si, co to je česky. Pustíš si a zopakuješ 3x. K podstatným jménům 

dopiš člen a množné číslo (neznámá slova vyhledej ve slovníku vzadu v učebnici). 

 

4. Poslechneš si ještě cvičení 3 (27) – tady opět sleduješ přízvuk a k podstatným jménům napíšeš tvar 

množného čísla. Opět si budeš nahlas vyslovovat, každé slovo nejméně 3x (i s překladem). Neznámá 

slova vyhledej ve slovníku, googlu, apod. a pošli mi je buď na mail nebo v Teams - v zadání budeš 

mít připravený úkolový list – je to 5 podst. jmen, která mi napíšeš se členem, množným číslem a 

českým překladem. Současně si je napíšeš do slovníčku a naučíš  

V části b) vypíšeš názvy zvířat, která mají dlouhou samohlásku. 



 

5. A je tady poslední poslechové cvičení na str. 20, cv. 4 (28) – poslechneš si názvy světadílů a naučíš 

se je správně vyslovovat (posloucháš opakovaně, až to umíš). 

 

6. Poslední úkol – vypíšeš si slovíčka ze str. 27 – Seite 23, 24, 25 a samozřejmě se je začneš učit – opět 

budou na Quizletu, který ti pomůže. Nezapomeň, že se je učíš se vším všudy – slovesa časuješ, 

podstatná jména se členem a množným číslem 

 

ŘEŠENÍ: 

PS 20/1 

1. der Hund, die Hunde  2. die Katze, die Katzen 3. die Maus, die Mäuse 

4. das Pferd, die Pferde  5. der Kanarienvogel, die Kanarienvögel 

6. die Kuh, die Kühe 

20/2: 

r Fa.mi.lien.na.me,-n  buch.sta.bie.ren  spie.len woh.nen mö.gen 

r Un.ter.richt,-e  e Pau.se,-n   e Ma.the.ma.tik, nur Sg.  

s Rad.fah.ren, nur Sg.  r Fuß.ball, ¨-e   r Com.pu.ter, -s 

20/3 

Der Pinguin, -e der Hamster,-  das Kaninchen,- der Kanarienvogel, ¨-             das Zebra, -s 

Die Ente ,-n  der Vogel, ¨-  der Frosch, ¨-e das Huhn, ¨-er              der Fuchs,¨-e 

20/4 

Australien – Afrika – Asien – Europa – Nordamerika - Südamerika 

 


