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LEKCE 1/7  
 

1.1 - Podstatná jména 

Podstatná jména píšeme v němčině s velkým počátečním písmenem a používáme členy: 

der Mann  muž 

die Frau  žena 

das Haus  dům 

 

1.2 – Výslovnost 

ß – „ostré s“ – čteme jako „s“ 

sch – „š“ 

ni – „ny“ 

v – „f“  - určitě znáte auto značky Volkswagen [folks wágn] 

z – „c“ – zwei  

sp – „šp“   

1.3 – Osobní zájmena + sloveso být (sein) 

ich 
(já) 

bin wir 
(my) 

sind 

du 
(ty) 

bist ihr 
(vy) 

seid 

er, sie, es 
(on, ona,  ono) 

ist sie, Sie* 
(oni) 

sind 

*vykání 

 

1.4 - Domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

1) Jsem velký. Ich bin groß. 

2) Jste mladý. (vykání)  

3) Je malá.  

4) Jsme staří.  

5) Jsi špatný.  

6) Jste hezcí.  

7) Ono (to) je hodně.  

8) Muž je mladý.  

9) Dům je starý.  

10) Já jsem malý.  

11) My jsme dva.  

12) Cvičení je dobré.  

 

Slovíčka z videa: 

der Mann – muž 

die Frau – žena 

das Haus – dům 

spät – pozdě 

schön – hezký 

die Übung – cvičení 

viel – hodně 

zwei – dva 

Nová slovíčka : 

groß – velký 

klein – malý 

jung – mladý 

alt – starý 

gut – dobrý 

schlecht - špatný 

 

 

 

 

 

Trénujte si správnou 

výslovnost na: 

slovnik.seznam.cz  

http://slovnik.seznam.cz/de-cz/?q=sch%C3%B6n
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1.4 - Domácí úkol 

 

 

1) Jsem velký. Ich bin groß. 

2) Jste mladý. (vykání) Sie sind jung. 

3) Je malá. Sie ist klein. 

4) Jsme staří. Wir sind alt. 

5) Jsi špatný. Du bist schlecht. 

6) Jste hezcí. Ihr seid schön. 

7) Ono (to) je hodně. Es ist viel. 

8) Muž je mladý. Der Mann ist jung. 

9) Dům je starý. Das Haus ist alt. 

10) Já jsem malý. Ich bin klein. 

11) My jsme dva. Wir sind zwei. 

12) Cvičení je dobré. Die Übung ist gut. 

 

Řešení domácího úkolu, zkontrolujte si to!  

 


