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Milí sedmáci, 

Máte za sebou kontrolu vašich úkolů. Některé musím velmi pochválit, pracují poctivě, průběžně, mají i 

spoustu aktivit navíc. Bohužel je ale také velká řada těch, kteří se do práce nehrnou. Děcka, zabojujte. 

Děláte to pro sebe. Zvlášť co se procvičování slovní zásoby týče. Bez slovíček se člověk nedomluví. 

Věřím tomu, že se vzpamatujete a dáte se urychleně do práce. 

Na konci každé přípravy se vám snažím zařadit nějaké video – písničku, příběh, gramatiku – je dobré si i 

toto pustit, uslyšíte reálnou němčinu a i toto vás může trošku posunout dál.  

 

V každém případě, kdo potřebuje, jsem vám k dispozici přes e-mail nebo v Teams. 

Mějte se fajn.       HS 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr (Lektion 10) 

- Tage 

- Stundenplan 

- Lektion 3/ Seite 21 

- Lektion 3/ Seite 22 

- Lektion 3/ Seite 23 

- Lektion 3/ Tiere 

 

Úkoly na následující týden (18. – 22. 5.): 

1) Stále procvičujte slovíčka, pokud vám vyjde čas, můžete si klidně některé části projet znova – jen 

pro vás na procvičení. Ideálně přes Quizlet. 

 

2) Stále si prosím uvědomujte, že už se učíte k podstatným jménům i tvary množného čísla. 

Automaticky hned se slovíčkem. Člen v mn. čísle je vždy die. 

 

3) Posledně jsme časovali sloveso „mít“, tak si ho procvičíme. A zopakujeme ještě i sloveso „být“. 

Nejdříve si je obě vyčasujte, pak doplňte do vět. Věty napište do cvičného sešitu. 

 

Doplň tvary slovesa „sein“: 

Ich _________aus Prag. Petra ______ meine Schwester. Wo ________ wir jetzt? Ihr ______ in 

Deutschland. Du _______ in Berlin. Herr und Frau Becker ________ aus Stuttgart. ______ Sie Herr 

Schmitz? 



Doplň tvary slovesa „haben“: 

Simone ___________ ein Klavier. _________ ihr ein Kind? Wir __________ keine Kinder. Ich _________ 

eine Freundin. Meine Freundin __________ zwei Katzen. __________ Sie einen Zirkel? Du__________ ein 

Lineal und einen Bleistift. 

 

4) Jak jste si jistě všimli, sloveso „haben“ se pojí se 4. pádem. Mít koho, co. Proto si do gramatiky 

zapište: 

 

4. pád v Nj (Akkusativ) 

Členy u podst. jmen mají změnu v rodě mužském, č. jednotném. 

pád Rod mužský Rod ženský Rod střední Mn. číslo 

1. ein eine ein není 

4. einen 

meinen  

keinen 

eine  

meine  

keine 

ein 

mein 

kein 

není 

meine 

keine 

      

Ich habe einen/meinen/keinen Hund.  Mám nějakého/ mého/ žádného psa. 

 

pád Rod mužský Rod ženský Rod střední Mn. číslo 

1. der die das die 

4. den die das die 

 

Karl hat den Freund.  Karel má kamaráda. 

Koncovka v rodě mužském se projeví i u přivlastňovacích zájmen nebo záporky kein = žádný, která se pojí 

s podstatným jménem. 

Sie hat meinen Computer zu Hause.   Ona má doma můj počítač. 

Wir haben keinen Filzstift.    Nemáme žádný fix. 

 

5) Doplň neurčitý i určitý člen v následujícím cvičení. Opět napiš do cvičného sešitu. 

Př. Ich habe eine/die Tasche. 

 

Veronika hat ___________ Pferd. 

Petr und Paul haben _________ Klebstoff. 

Ihr habt ___________Tasche. 

Ich habe__________ Schulsachen. 

Er hat __________ Freund. 

Lena hat __________ Uhr. 

Sie haben ___________Kühe. 

 

6) V pr. sešitě na str. 21 doplňte cv. 5, 6. Zkuste si nejdříve dialogy přečíst, pak poskládat, pro kontrolu 

vložím do Teams poslech.  

 

 

 



7) V Teams budete mít připraven kvíz na časování sloves, doplňování členů atd. Vypracujte. 

 

8) Poslechněte si: 

https://www.youtube.com/watch?v=ONS6SogXgEA 

 

 

 

 

 

 

Lösung (řešení): 

 

Ad 3) 

Ich __bin_______aus Prag. Petra _ist_____ meine Schwester. Wo ___sind_____ wir jetzt? Ihr ___seid___ 

in Deutschland. Du __bist_____ in Berlin. Herr und Frau Becker __sind______ aus Stuttgart. __Haben____ 

Sie Herr Schmitz? 

Doplň tvary slovesa „haben“: 

Simone ____hat_______ ein Klavier. ____Habt_____ ihr ein Kind? Wir __haben________ keine Kinder. 

Ich ____habe_____ eine Freundin. Meine Freundin __hat________ zwei Katzen. ___Haben_______ Sie 

einen Zirkel? Du____hast______ ein Lineal und einen Bleistift. 

 

Ad 5) 

Veronika hat ____ein/ das_______ Pferd. 

Petr und Paul haben ___einen/den______ Klebstoff. 

Ihr habt ___eine/die________Tasche. 

Ich habe____-/die______ Schulsachen. 

Er hat ___einen/ den_______ Freund. 

Lena hat __eine/ die________ Uhr. 

Sie haben ___-/ die________Kühe. 

 

Ad 6) 

PS 21/6b: 

 Das Pferd  Das ist ein Pferd.   Ich habe ein Pferd. 

 Die Katze  das ist eine Katze.   Ich habe eine Katze. 

 Der Füller  Das ist ein Füller.   Ich habe einen Füller. 

 Das Heft  Das ist ein Heft.   Ich habe ein Heft. 

 Die Brille  Das ist eine Brille.   Ich habe eine Brille. 

 Der Computer  Das ist ein Computer.   Ich habe einen Computer. 

 Das Handy  Das ist ein Handy.   Ich habe ein Handy. 

 Die Telefonnummer. Das ist eine Telefonnummer.  Ich habe eine Telefonnummer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONS6SogXgEA

