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Milí sedmáci, 

Blíží se termín druhé kontroly, tak věřím, že pilně pracujete na vypracování všech úkolů. Ve čtvrtek přineste 

ke kontrole cvičný sešit, gramatiku, slovníček a pracovní sešit. Všechny on-line úkoly (přes Teams, mailem 

nebo v Quizletu) vypracujte do středy 10. 6. 2020. 

Kdo si dokončuje ještě nějaké staré „resty“ z 1. – 8. týdne, ozve se mi písemně, co už má hotové, co mám 

kontrolovat. Jinak zpětně nekontroluji. 

Kdo by potřeboval s něčím pomoct, ozvěte se mailem nebo přes chat v Teams. 

 

Držím pěsti.       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 

- Lektion 2/ Množné číslo (Plural) 

- W-Fragen (Otázky s tázacím slovíčkem) 

 

Úkoly na následující týden (8. - 10. 6.): 

1) Zopakujte si barvy. Do slovníčku nemusíte psát, už je máte zapsaná. Ale v Quizletu je připravena 

sada. 

 

2) Do slovníčku si vypište všechna slovíčka z pr. sešitu str. 27/ 24, 25, 26, 27. Vynechejte barvy – ty už 

máte z dřívějška. V quizletu zatím neprocvičujte. 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

Zápory v němčině 

 
Podobně jako angličtina, má i němčina pouze jeden zápor ve větě. Ten může být vyjádřen: 

     

a) Nein – samostatně stojící, většinou to bývá odpověď na zjišťovací otázku (typu Ano/ne) 

Magst du Mathe?          Nein, ich mag Geografie. 

 



b) Nicht – váže se ke slovesu, většinou stojí na konci věty nebo před popíraným přídavným jménem 

nebo příslovcem. 

Wohnt deine Schwester in Berlin? Nein, sie wohnt nicht in Berlin. Sie wohnt in Köln. 

Ist das rote Tasche? Nein, das ist nicht rote Tasche, das ist rosa Tasche. 

c) Kein – váže se k podstatnému jménu, ve smyslu žádný, žádná, žádné. Přibírá koncovku dle 

umístění ve větě, dle pádu. Obvykle se použije tam, kde by byl v kladné větě neurčitý člen nebo 

bez členu. 

 

Was ist das? Ist das ein Heft?  Nein, das ist kein Heft. Das ist ein Buch. 

Hast du einen Füller? Nein, ich habe keinen Füller. Ich habe nur einen Kuli. 

Fragst du deine Freundin? Nein, ich frage keine Freundin.  

(Ich habe nur Freunde.)  

POZOR!!! Na smysl/překlad vět 

Ich brauche das Buch nicht.    Nepotřebuji tu knihu. 

 X 

Ich brauche kein Buch.    Nepotřebuji žádnou knihu. 

 

4) V pr. sešitě na str. 24 vypracujte cv. 11 – slova přepište a k podstatným jménům doplňte členy. 

 

 

 



Lösung (řešení): 

Ad 4) 

PS 24/11: grau, e Spinne, schwarz, r Vogel, blau, r Papagei, braun, s Pferd, grün, e Katze, rot 

 

 


