
Třída : 7E 

Předmět : Německý jazyk 

Zadání platí přibližně pro období : 27.4. – 10.5.2020 

email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

1, slovíčka 4.lekce 

2, do sešitu na gramatiku napsat poznámky – zápor v němčině 

3, vypracovat přiložený pracovní list, poslat ke kontrole 

4, udělat si online cvičení, kdo bude chtít, může se mi pochlubit výsledkem (poslat screen 

obrazovky) 

odkazy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3377 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2539 

 

poznámky: 

 ZÁPOR – NEIN, NICHT 

 

Německá věta má vždy jen jeden zápor 

 

Zápor nein – je opakem ja (ano), stojí vždy před větou, není její součástí a je vždy oddělen 

čárkou. 

 

 Nein, wir kommen nicht.   -  Ne, nepřijdeme. 

 Nein, ich habe die Tochter.  – Ne, mám dceru. 

 

Slovesný zápor se tvoří slovem nicht, které stojí většinou za slovesem, někdy až na konci 

věty, často před popíraným slovem. 

Pokud negujeme větu – nicht  na konci věty 

Pokud negujeme pouze část věty, stojí hned za negovaným slovem. 

 

 Es ist nicht schwer.     – Není to těžké. 

 Peter ist nicht aus Hamburg.  - Petr není z Hamburku. 

 Du wohnst nicht in Berlin?  - Ty nebydlíš v Berlíně? 

 Ich heiβe nicht Jana.   - Nejmenuji se Jana 

 Wir kommen nicht.   - Nepřijdeme. 

 

Zápor kein 

Zápor kein  - stojí před podstatným jménem, které negujeme. Pokud v češtině můžeme říct 

žádný, použijeme kein. 

  Ich habe kein Geld  Nemám peníze (nemám žádné peníze) 

 

Zápor kein se chová stejně jako neurčitý člen, v množném čísle jako člen určitý. 
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Pracovní list – pošli ke kontrole!!!!!!!! 

Doplň nicht / kein 

Die Tasche ist ................... braun.  

Der Tisch ist groß, aber ...................... viel groß.  

Das ist ……………………….. Buch, das ist ein Heft.  

Dein Bruder  ist .................. klein.  

Das ist .................. Bleistift . Das ist ein Kuli.  

Das ist ………………… meine Schere, sie ist Katkas.   

Meine Cousine hat  .................... Kind. Sie ist noch ledig.  

Das ist ..................... rot, das ist orange.  

Er hat ................. Katze .  

Wir sind ........................ große Familie.  

Sie lernt ................ gern.  

Ich habe .......................... Tasche. Ich habe einen Rucksack.  

 

Přelož věty : 

To je pravítko ………………………………………………………………………………….. 

Ne, to je Lenčino kružítko ………………………………………………………………………… 

Tvůj blok je šedivý ………………………………………………………………………………….. 

Jak se to píše? ………………………………………………………………………………….. 

Moje nůžky nejsou zelené. ……………………………………………………………………… 

To není tužka, to je pero. ………………………………………………………………………… 

 

Převeď věty do rozkazovacího způsobu: 

Du spielst gut Tennis. ……………………………………………………………………………… 

Er spricht leise …………………………………………….……………………………………………. 

Ihr schreibt immer ………………………………………………………………………… 

Sie kommen bald …………………………………………………………………………… 

Du lachst nicht ………………………………………………………………………………….. 

Wir machen Karate ………………………………………………………………………………….. 

Er schreibt schnell. ………………………………………………………………………………….. 

Wir helfen zu Hause ………………………………………………………………………………….. 

 



Doplň tabulku (časování, rozkazovací způsob): 

 lachen arbeiten kommen springen 

česky    skákat 

ich lache    

du     

er,sie,es     

wir  arbeiten   

ihr      

Sie,sie   kommen  

rozkaz – 
2.os.j.č 

lache!    

rozkaz – 
2.os.mn.č 

   springt! 

 

Podle textu nakresli obrázek: 

Ich habe einen groβen Rucksack.  Er ist grün und hat ein Bild – eine Katze mit einem Hund. In dem 

Rucksack habe ich viele Sachen. Vier Hefte – blau, rot, gelb und weiβ. Zwei sind groβ und zwei klein. 

Dann habe ich dort ein Buch. Es ist sehr dick. Und noch ein – es ist lila. Ich habe auch ein Mäpchen, er 

ist groβ und blau. Dann habe ich zwei Bleistifte – grau. Kuli – er ist rotgelb. Ein Lineal – es ist sehr 

lang. Noch eine Schere-sie ist aber klein. drei Filzstifte – rot, blau und schwarz.  Nur Spitzer – ich habe 

nicht. 

 

 

 
 

 
 


