
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 1.6.-5.6.2020 

Řešení úkolů z minulého týdne: 

- učebnice, str. 40, cv.11 : 23 – dreiundzwanzig; 47 – siebenundvierzig; 58 
– achtundfünfzig; 99 – neunundneunzig; 222 – 
zweihundertzweiundzwanzig; 2000 – zweitausend 

- pracovní sešit, str.25, cv.9 – 1. 069/86 47 35;  2. 68;  3. 28 
- pracovní sešit, str. 26, cv. 10a) – 29 – neunundzwanzig  87 – 

siebenundachtzig  94 – vierundneunzig  38 achtunddreißig  
b) siebenhundertvierundachtzig 545 – fünfhundertfünfundvierzig  933 – 
neunhundertdreiunddreißig  476 – vierhundertsechsundsiebzig 
 
V tomto týdnu se podíváme na přivlastňování v němčině. 
 
Začneme jednoduchými přivlastňovacími zájmeny – můj, tvůj: německy – 
mein, dein. Tvary – mein, dein – používáme pro mužský a střední rod.  
 
Pro ženský rod musíme přidat koncovku – e: tzn. – meine, deine  
 
Např.: Das ist mein Freund. Das ist meine Freundin. Das ist mein Handy. 
 
Pro přivlastňování u jmen připojíme koncovku – s.  
Např.: Das ist Peters E-Mail-Adresse.  
 Ist das Alicias Nummer? 
Pozor! Při psaní nepíši apostrof jako v angličtině!!! ( Peter´s email 
address) 
 

- pracovní sešit, str. 26, cv. 11 – doplň podle kartiček správné údaje do 
textu 
 

- než se posuneme v učebnici o kousíček dál, vysvětlíme si časování 
nepravidelného slovesa sprechen – mluvit. 



 
- v němčině existuje skupina sloves, která se časují nepravidelně. 

V jednotném čísle – ve 2. a 3. osobě u nich dochází ke změně kmenové 
samohlásky.   Zatím budeme pracovat pouze se slovesem sprechen. 
Napiš si do sešitu: 
Časujeme: ich spreche    
          du sprichst  
          er, sie, es, man spricht 
 
                    wir sprechen 
                    ihr sprecht 
                    sie sprechen        

- v množném čísle již k žádné změně nedochází  
 

- další věc, kterou si musíme vysvětlit, je neurčitý podmět – man. Také si 
poznač do sešitu. 
 
Neurčitý podmět: man 
 

- překládáme jako – se- nebo - člověk  

Např.:  V Německu se mluví německy.In Deutschland spricht man    
Deutsch.  Man lernt immer. Člověk se pořád učí. 

Po – man – musí být sloveso vždy ve 3.os. čísla jednotného!!!  

- ve slovíčkách, na str.44-45, v učebnici,  si zopakuj názvy zemí a jazyky, 
kterými se v nich mluví 

- pracovní sešit, str. 27., cv. 12 

- učebnice, str. 41, cv. 14 – poslech,  Klett Maximal interaktiv 1, 
kompletní poslechy v MP3 zde, poslech 1-043, opakovaně si poslechni a 
dej věty do správného pořadí: 

 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 
 

- učebnice, str. 41, cv. 15 – napiš si věty do sešitu 



- pracovní sešit, str. 27, cv. 13 – pokus se doplnit názvy států a jazyků 
- řešení úkolů v příštím plánu 

 
- měli bychom umět slovíčka z lekce 1.3 

 
Průběžně, prosím, posílejte cvičení na doplňování správných tvarů 
(koncovek) sloves. V případě potřeby mě kontaktujte na školním e-mailu 
nebo přes EŽK. Mějte se hezky, ať se vám studium daří. 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 
 
 


