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NĚMČINA – 7. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 

Zdravím všechny své žáky a posílám čtvrtou várku úkolů z němčiny. Předně vás prosím o 

důsledné plnění zadaných úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná o cizí jazyk, bude nutné 

většinu vypracovaných úkolů vyplnit v pracovním sešitě, napsat do školního sešitu či na 

papír, vyfotit a poslat na email: reditel@zskasejovice.cz.  

U úkolů bude vždy uvedeno, do kdy je máte vypracovat.  

Veškeré úkoly budou koncipovány tak, aby vám k vypracování postačovala učebnice a 

pracovní sešit. Samozřejmě můžete využívat i další informační zdroje – internet, slovníky, 

gramatické přehledy, cvičebnice apod.  

Přeji všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

 

Pro tento týden (13.4. – 17.4. 2020) zadávám 2 úkoly. Budeme procvičovat základní 

gramatiku – člen podstatných jmen a časování sloves.  

1) ČLEN PODSTATNÝCH JMEN – již z prvních hodin němčiny víte, že podstatná 

jména se v němčině píšou s velkým písmenem – Vater, Mutter, Kind… 

Podstatná jména mají člen: der Vater, die Mutter, das Kind 

Rozlišujeme člen:  

• určitý- der, die, das (ten, ta, to) =˃ der Vater, die Mutter, das Kind  

• neurčitý – ein, eine, ein (nějaký/jeden, nějaká/jedna, nějaké/jedno) =˃ ein 

Vater, eine Mutter, ein Kind 

 

2) ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES – připomínám časování pravidelných 

sloves na slovese malen = malovat 

malen – jednotné číslo malen – množné číslo  

ich male - e wir malen . en  

du malst - st Ihr malt - t 

er, sie, es malt - t sie/Sie malen – en  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚKOL Č. 1 – U podstatných jmen doplň chybějící člen neurčitý.  

VZOR: der Vater, das Kind, die Tochter – ein Vater, ein Kind, eine Tochter 

a) der Bruder, die Schwester, das Baby -  

b) die Klasse, die Schule, das Haus -  

c) der Bus, das Auto, die Tasche -  

d) der Fisch, der Apfel, die Karotte -  

e) das Kino, der Kuchen, die Blume -  

f) die Tante, der Onkel, der Opa -  

g) die Oma, das Buch, die Tafel -  

h) der Tag, das Radio, die Halle -  
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ÚKOL Č. 2 – Napiš sloveso v závorce ve správném tvaru.  

 VZOR: er (schreiben) – er schreibt 

a) ich (singen) 

b) er (kaufen) 

c) wir (machen) 

d) du (kommen) 

e) sie – ona (wohnen) 

f) ihr (rauchen) 

g) Sie – vykání (lachen) 

h) sie – oni (trinken) 

i) es (liegen) 

j) du (suchen) 

k) wir (lernen) 

l) er (heiẞen) 

m) ihr (lernen) 

n) es (schreiben) 

o) sie – oni (danken) 

 

Tato dvě cvičení VYPRACUJ DO SEŠITU NEBO NA PAPÍR A POŠLI KE 

KONTROLE NA VÝŠE UVEDENÝ EMAIL DO 17.4. 2020.  

 

 


