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Tak máme po kontrole, ne u všech to dopadlo moc dobře – všichni mají ve cvičných sešitech napsáno, jak 

to dopadlo, jestli jsem našla to, co tam mělo být. I když sami nejlíp víte, jak jste pracovali. Ti, kteří tomu 

moc nedali, mají teď šanci to napravit. Úkoly jsou zadávány vždycky na týden, kdy mají být i splněny – 

zkuste to dodržovat a během toho i dodělávat, co jste neměli, aby to příště dopadlo lépe. 

 

1. V tomto týdnu si nejdříve dopíšete do gramatiky (ti, kteří nestihli) učivo o 4. pádu v němčině. 

 

HABEN – MÍT  - pojí se se 4. pádem -  mám KOHO? CO? 

    DER   DIE   DAS    DIE (mn.č.) 

Ich habe  einen Hund    -     eine Katze -  ein Kaninchen  -   Kaninchen. 

Sie haben  keinen Vogel    -     eine Maus -  kein Känguru  - keine Kängurus. 

Er hat   meinen Wolf    -     meine Spinne - mein Pferd  - meine Pferde. 

 

Člen ve 4. pádě: 

Určitý:    1. pád  DER  DIE  DAS  DIE 

    4. pád  DEN  DIE  DAS  DIE  

 

Neurčitý:   1. pád  ein  eine  ein  xxx 

    4. pád  einen  eine  ein  xxx 

 

Přivlastňovací zájm.  1. pád  mein  meine  mein  meine 

    4. pád  meinen meine  mein  meine  

 

Žádný (zápor):  1. pád  kein  keine  kein  keine 

    4. pád  keinen  keine  kein  keine 

 

 



2. Vypíšeš si slovíčka 3 / Seite 26, 27 (pracovní sešit str. 27) – ti co nemají, mají kopii strany 

v souborech. Pilně je začneš nacvičovat – aktivně v Quizletu. 

 

3. V učebnici na str. 23 si prohlédneš tabulku pod cv. 6 – „Denk nach“ a zapamatuješ si, jaké 

koncovky jsou u kterého členu ve 4. pádě – hlavně si tady uvědomte, že členy se opravdu musíte 

s podstatným jménem učit, protože je budete potřebovat – a ne vždycky se trefíte (jak víme). 

 

4. Na str. 22 máte cv. 7. Můžeš si házet kostkou a tvořit věty s tím, co ti padne. Pokud házet nechceš, 

budeš tvořit věty dle vlastního výběru. Tvým úkolem bude napsat 10 otázek typu: Máš něco? 

Následuje 5 odpovědí kladných, že máš, 5 záporných, že nemáš – dělali jsme na hodině. Tento úkol 

máš v zadání, můžeš ho napsat tam, když ne, pošleš mi ho mejlem = POVINNÝ ÚKOL 

K ODEVZDÁNÍ. 

Vzor máš v učebnici, tady ještě jeden (ten nikdo nepoužije) – Hast du ein Hotel? Ja, ich habe ein 

Hotel. Nein, ich habe kein Hotel. – pozor, hlídej si členy a s tím spojené koncovky u 4. pádu!!! 

 

5. V pracovním sešitě na str. 21 tě čeká cv. 6a). Seřadíš správně dialogy – pak si je poslechneš – 

nahrávka (PS 29) bude v Souborech. 

Následuje část 6b) – doplníš členy podstatných jmen a píšeš větu v 1. pádě: To je (nějaký) pes. 

a větu ve 4. pádě – Mám (nějakého) psa. 

 

6. Na straně 22 v pracovním sešitě uděláš cv. 7 – píšeš, co má Leon, ale Sophie ne, co má Sophie, ale 

Leon ne a co mají oba – používáš opět 4. pád (mají KOHO, CO). Podstatná jména používáš se 

členem neurčitým (hlídáš si člen, podle něho koncovka – en, -e, žádná) 

Řešení – pracovní sešit:  



 

 

 

 


