
9_německý jazyk_7.B_ Barvy, rozvrh hodin    

 

Máme tady další týden (11. – 15. 5.), kdy nebudeš mít po celou dobu své sešity, proto to uděláme trochu 

jinak. Pokud stihneš, začneš si dělat zápis k použití slovesa HABEN a 4. pádu, který si popř. dokončíš příští 

týden (nebude se teď kontrolovat). Pak si vyrobíš rozvrh hodin a nacvičíš si barvičky. 

1. Zápis do gramatiky: 

HABEN - MÍT 

Pojí se se 4. pádem mám KOHO? CO? 

     DER            DIE          DAS 

Ich habe  einen Hund  - eine Katze  -  ein Kaninchen. 

Sie haben  keinen Vogel  - keine Maus  -  kein Känguru. 

Er hat   meinen Wolf  - meine Spinne  - mein Pferd. 

 

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 zájmena: 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. Teď si vyrobíš svůj rozvrh hodin. Školní předměty jsme dělali, máš tady názvy dnů v týdnu – ať víš, 

který je který. Vyrobíš z tvrdého papíru (ne moc malý, klidně A5)  krásnou kartičku s předměty 

v němčině – dokreslíš, dozdobíš, aby byl hezký. Jako vzor máš jeden takový rozvrh přiložený. Tento 

rozvrh pak bude součástí další kontroly, nemusíš ho nikam posílat. 

 

Pondělí der Montag, e   Pátek  der Freitag, e   

Úterý  der Dienstag, e   Sobota  der Samstag, e 

Středa  der Mittwoch, e     der Sonnabend, e 

Čtvrtek der Donnerstag, e   Neděle  der Sonntag, e 

 

 

 

3. Další úkol bude nacvičit si barvičky – pustíš si přiložené nahrávky, poctivě je budeš sledovat a 

opakovat si barvy, které uslyšíš. Pak je  budeš hezky umět. Některé jsou podobné barvám 

v angličtině, tak to půjde lehce. Trénuj si i jejich pravopis, aby to pak hezky šlo. Pak si udělej 

přiložené cvičení, kdy si určíš podle barev, kdo je který hráč, najdeš barvy v hadovi a řekneš si své 

oblíbené barvy, popř. ty, které se ti nelíbí. Barvičky budou připraveny i v Quizletu, kde si je opět 

hezky nacvičíš. 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=aaRHqlEvx_U - Farben 

 https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds – Lied 

              https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIAp4z0U – barvy s předměty  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aaRHqlEvx_U
https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds
https://www.youtube.com/watch?v=M_yqIAp4z0U


 

 

4. V Teams bude připravený malý kvíz na procvičení množného čísla podstatných jmen, tak si ho 

nezapomeň udělat. 

 
5. A jako poslední úkol – samozřejmě si opakuješ slovíčka 3. lekce  (Seite 21 – 25), která ti nejdou, se doučíš a u 

všech podstatných jmen umíš i množné číslo – nezapomeň, že se množné číslo musíš doučit i u podstatných 

jmen 1. a 2. lekce. Opět využíváš Quizlet. 

Jako malou pomůcku si můžeš pustit nahrávky, máš tam i další zvířata. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VvYmzU9FBNQ&t=1038s Tiere – neue 

              https://www.youtube.com/watch?v=GnI-10RPZQU&t=55s – Tiere, Farben, Zahlen  

              https://www.youtube.com/watch?v=6olQbxIYtXc – zvuky zvířat. Píseň. 

              https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds – Zahlen, Lied 

 https://www.youtube.com/watch?v=tb5U2ThTlh0 – Das ABC Lied - Tiere 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvYmzU9FBNQ&t=1038s
https://www.youtube.com/watch?v=GnI-10RPZQU&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=6olQbxIYtXc
https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds
https://www.youtube.com/watch?v=tb5U2ThTlh0

