NJ
Milí žáci,
předem vás všechny zdravím. I dnes vám doporučuji na Youtube krátký film, tentokrát o
německé demokracii. Pusťte si jej několikrát a pokuste se pochopit text. V pracovních listech
s vámi opakuji mluvnici. Najdete tam i části, které nejsou v učebnicích, nebo jsou v
učebnicích poněkud "neúplné". Ostatně, stejně postupuji i při vyučování. Doufám, že vám to
pomůže při vašem dalším učení. Věnujte proto těmto částem pozornost a němčině alespoň
10 min. každý den. Třeba si při tom odpočinete od ČJ a M.
Zbytek je již na vás. Viel Glück !
M. Rovenský
Německé přísloví:

Osten - Westen, zu Haus´ am besten.

Všude dobře, doma nejlépe. (Ostatně Angličané mají stejné.)

IX. ročník
5. Pracovní list

11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

a)
Opakování: ke slovní zásobě z minulého prac. listu si připomeneme a přidáme ještě:
die Schwiegermutter - tchyně, der Schwiegervater - tchán, die Schwiegertochter - snacha,
der Schwiegersohn - zeť, die Schwägerin - švagrová, der Schwager - švagr, die Ehe manželství, der Bräutigam - ženich, die Braut - nevěsta, der Verwandte - příbuzný, die
Stiefmutter - nevlastní matka, die Witwe - vdova, der Witwer - vdovec, ledig - svobodný,
verlobt - zasnoubený, verheiratet - ženatý, heiraten - oženit se (vdát se), geschieden rozvedený, verwitwet - ovdovělý
b)

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen v množném čísle:

Určitý člen se v množném čísle skloňuje ve všech rodech a typech skloňování podstatných
jmen stejně. Podstatné jméno s neurčitým členem v jednotném čísle je v množném čísle bez
členu.
Koncovky podstatných jmen v množném čísle jsou 0, -e, -(e)n, -er, -s
každého slova dobře naučit.

a musíme se je u

Vedle koncovky má podstatné jméno v množném čísle někdy ještě přehlásku (die Tochter die Töchter, der Sohn - die Söhne, der Mann - die Männer).

Velká většina podstatných jmen ženského rodu tvoří množné číslo koncovkou - (e)n: die
Ansichtskarte - die Ansichtskarten, die Zeitschrift - die Zeitschriften. (Zde se nikdy
nepřehlasuje!!)
Podstatná jména na -in zdvojují v množném čísle n: die Verkäuferin - die Verkäuferinnen.
Ve 3. pádě přibírají podstatná jména koncovku -n. (viz. tabulka)
die Kinder

děti

der Kinder
den Kindern
die Kinder

Úkol:

Přelož a napiš do ŠS následující věty:

Wie heissen Ihre Töchter? Michal ist sieben Jahre alt. Ich möchte acht Ansichtskarten. Frau
Weber hat zwei Kinder. Sie kauft den Kindern Spielzeuge. Petr hat zwei Hobbys: Sport und
Musik.

................................................................................................................
....................................................
Úkol: a) Následující věty napiš německy na adresu:
hostivarnj9@seznam.cz

do 17. 5. 2020.

Kdo je to? To je přítelkyně z Prahy, jmenuje se Jitka. Píše pohlednice domů. Jednu pošle také
strýčkovi a tetě do Prahy a jednu přítelkyni do Berlína. Kde je tu papírnictví a kde pošta?
Papírnictví je daleko (weit). Jděte stále rovně a pak doleva. Pošta je hned vedle.
b) Podívejte se:
jiných předmětů.

Dnes opět doporučuji krátký film, který se vám bude jistě hodit i do

https://youtu.be/jvJS8IyZvUc
Ganz einfach: Das politisches System Deutschlads erklärt

c) Opakujte: Mluvnici z 1., 2. 3. a 4. pracovního listu a slovní zásobu z 6. lekce!
Es ist alles ganz einfach.

