
Milí žáci sedmé A a sedmé B, kteří chodíte na němčinu ke mně, 

úkolů v jiných předmětech budete mít jistě dost, proto vám zasílám tyto úkoly s tím, že na jejich 
splnění budete mít čas až do 27. března. To znamená, že až do tohoto termínu můžete plnit úkoly, 
které jsem vám připravil v tomto manuálu.  
U videí se omlouvám, ale někdy je nezbytností strpět počáteční reklamu. 
 
1. úkol – je samostatný, máte si vzít učebnici němčiny (Start mit Max 1) a ze slovníčku na stránkách 82 

– 87 si do školního sešitu nebo slovníčku vypsat slovíčka, která mají na konci oranžovou číslici 3 a 4. 

Vynechávejte slovíčka, která jsou psána kurzívou, tedy např. aufhören. Vypisujte si jen slovíčka tištěná 

normálně. Začněte tento týden 3. lekcí, další týden pokračujte 4. lekcí. Vždy německy a český význam:     

am liebsten – nejraději         August (der) – srpen    atd. 

Úkol splň postupně do 27. března ( pak na slovíčka nachystám test). 

2. úkol -  pusťte si asi pětiminutové video, v němž si zopakujete, jak se v němčině tvoří zápor: 
zápor v němčině 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9LqmXl8llM&list=PLL6nbdt7tlCd70becWsPsuDm_zHV0kOqH&i

ndex=2 

Pod videem je pdf soubor s přehledem  pravidel, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu 

Zapamatuj si: 

1. německá věta smí mít jen jeden zápor 
2. záporka nein – stojí před větou, je oddělena čárkou a není součástí věty 
3. záporka nicht – obdobná jako předpona ne- u českých sloves, pozor na pozici ve větě 
4. záporka kein /keine/kein – popírající jméno, obdoba českého žádný/žádná/žádné 
Němec vlastně říká:  Já mám ne sourozence. Já mám žádného psa. Ne, já mám žádný čas. 
 
3. úkol - po zhlédnutém videu se pokus o překlad následujících vět do němčiny: 

a) Nemám žádné sourozence.       (e Geschwister, pozor množné číslo!) 
b) Nemám čas.                                  (e Zeit) 
c)  Pocházíš z Prahy? Ne, pocházím z Plzně.   (aus Plzeň) 
d)  Nebydlím v Nymburce, bydlím v Milovicích. 
e)  Nejsem líný(á), jsem jen unavený(á)      (unavený – müde) 
Těchto pět vět mi zašli buď mailem, vyfoť na mobil a pošli přes Instagram/messenger do 20. března. 

4. úkol -  Přečti si v učebnici na straně  39 cvičení 12 a. Objevují se zde přivlastňovací zájmena jeho 

(sein) a její (ihr). S těmi jsme se už setkali. Pokud textu rozumíš, odpověz na otázky ve cv. 12 b. 

Odpovědi můžeš klidně i nahrát jako video a poslat prostřednictvím messengeru nebi IG, čili nemusíš 

je psát. Odpovědi mi zašli opět jedním z možných způsobů do 27. března. 

5. úkol – Souvisí se cvičením 13 na straně 39. Odpověďmi na 6 otázek nám přiblížíš svého kamaráda 

nebo kamarádku.  Opět mi zašli odpovědi nejpozději do 27. března. 

6. úkol – je dobrovolný. Podívej se, pokud budeš mít čas a chuť na videa podle níže uvedených 

odkazů: 

6.1  můžeš si zopakovat osobní zájmena: https://www.youtube.com/watch?v=nW7wuEENN9w 
       přivlastňovací zájmena: https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4 
       časování pravidelných sloves : https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog 

Přeji vám klid, pohodu a dobrou náladu. Nebudete-li si vědět rady, pište karel.specian@zsmilovice.cz. 
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