
8_německý jazyk_7.B_Množné číslo, domácí zvířata   

 

Máme tady další týden (4. – 8. 5.). Co množné číslo, jak to jde? Už máte vypsaná všechna podstatná jména 

a postupně se ho učíte? Pomáhá vám Quizlet, kde je máte napsaná i s množným číslem a můžete se to 

hezky naučit.  

Taky budeme potřebovat sloveso HABEN, které má nepravidelné časování, ale jeho použití je velmi časté  - 

proto ho musíte umět úplně automaticky, abyste nad tím ani nemuseli přemýšlet - stále si ho opakujte. 

 

1. Na hodině jsme měli tabulku s koncovkami množného čísla a zařazenými podstatnými jmény 

(nezapomeň psát i člen). Stejnou tabulku uděláte pro všechna zvířata a ostatní podstatná jména, 

která máme v lekci. Nechejte si tam i nějaké volné řádky pro zapisování dalších podstatných jmen, 

která přijdou na  řadu. Toto vám pak usnadní učení, kdy budete mít podstatná jména se stejnou 

koncovkou u sebe – bude se vám to lépe pamatovat. Toto si uděláte do gramatiky. Doděláte si 

podstatná jména z 1. lekce. Všechna podstatná jména se naučíte – člen, množné číslo. 
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2. Poslechněte si rozhovor v učebnici na straně 23 cv. 6  „ Hast du Haustiere?“(26) – pod zadáním máš 

8 vět. Určíš, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé, nepravdivé napíšeš správně (cvičný sešit). 

V učebnici je pouze část rozhovoru, musíš pořádně poslouchat – pusť si to několikrát. 

 

3. V pracovním sešitě na str. 21 cv. 5 – napíšeš, co je tvoje oblíbené – celou větou!!! Toto vypracuješ 

také v Teams, popř. mi to pošleš emailem – je to tvůj úkol (dodělejte i všechny ostatní úkoly!). 

Mein Lieblingstier ist……, atd. 

 

4. Zápis do gramatiky: 

 

Oblíbený:  Lieblings +………přidáme podstatné jméno, podle toho, co chceme říct – člen  

                                                           podstatného jména se řídí posledním podstatným jménem 

Oblíbená kniha  - das Lieblingsbuch 

Oblíbený film   - der Lieblingsfilm 

Oblíbený předmět  - das Lieblingsfach 



Oblíbené zvíře  - das Lieblingstier 

Oblíbený sport  - der Lieblingssport 

 

5. Podívej se na přiložená videa, opakuj si, procvičuj si 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgZ--QmPAIw – Plural 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj7IJ6BOLig - Plural 

https://www.youtube.com/watch?v=VvYmzU9FBNQ – Tiere 

https://www.youtube.com/watch?v=0ARm654fM_A – Tiere, Lied 

 

 

ŘEŠENÍ: 

 Učebnice 23/6: 

1. Richtig. 

2. Falsch. – Hast du auch einen Hund? 

3. Falsch. – Milan hat einen Hund. 

4. Richtig. 

5. Richtig. 

6. Falsch. - Drinas Katze ist 4 Jahre alt. 

7. Richtig. 

8. Falsch. – Drina mag Spinnen nicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgZ--QmPAIw
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