
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 4.5.-8.5.2020 

 

V minulém plánu jste si procvičovali slovní zásobu, dívali jste se na video k L 1.3. 
Doufám, že jste všemu rozuměli. 

Zatím jsme používali pouze časování sloves v jednotném čísle, nyní se naučíme 
časovat slovesa i v čísle množném: 

- zapiš si do sešitu: 

Časování sloves v množném čísle 

Spielen (hrát) 

J. č. – známe   Množ. číslo 

1. ich spiele   wir spielen - my hrajeme 

2. du spielst   ihr spielt – vy hrajete, např. vy - děti 

3. er,sie, es spielt  sie spielen – oni hrají 

- u běžných sloves v množném čísle zůstává v 1. os.č. množného  a u 3. os. 
č. množného koncovka – en jako u infinitivu slovesa. 2. os.č. množného 
přibírá koncovku  - t. 
 

- další příklad:   

Kochen (vařit) 

1. ich koche  wir kochen 
2. du kochst  ihr kocht 
3. er, sie, es kocht sie kochen 

 
!!! – zájmeno „sie“ tedy znamená ona i oni – pozor ale na koncovku u 
slovesa!! Sie kocht – ona vaří, sie kochen – oni vaří. 
 



- jak už víme, sloveso být (sein) se časuje nepravidelně, proto je nutné se 
toto sloveso naučit časovat nazpaměť: 
 
Sein (být) 
 
Jedn. č.  Množ. č. 
ich bin  wir sind – my jsme 
du bist  ihr seid –  vy jste 
er,sie,es ist  sie sind-   oni jsou 
 

- v pracovním sešitu vypracuj na str. 22, cvičení 1 
- na str.23, cvičení 2, 3, 4 

 
- řešení úkolů v příštím plánu (neposílejte mi prosím všechny úkoly, co 

zadám, stačí jen ty, které vám napíši, že máte poslat, proto píši řešení, 
abyste si úkoly mohli zkontrolovat.) 
 

- stále opakujte slovní zásobu, určitě si přehraj i výslovnost a zopakuj 
nahlas: 
 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 
 

Mějte se krásně, užívejte ve zdraví krásných slunečných dnů. Pokud byste 
něco potřebovali vysvětlit, napište. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


