
Sloveso haben + 4. pád a zvířata 

1. Zopakuj si slovní zásobu na téma zvířata: 

Die Schlange - …………………………………………………. 

Die Spinne - ……………………………………………………… 

Der Hamster - …………………………………………………… 

Das Pferd - ………………………………………………………… 

Die Katze - ………………………………………………………….. 

Králík - …………………………………………………………………. 

Pes - …………………………………………………………………….. 

Kocour - ………………………………………………………………… 

Myš - …………………………………………………………………….. 

Koza - ……………………………………………………………………. 

 

2. Zopakuj si časování slovesa haben: 

Číslo jednotné     číslo množné 

1. ich habe – já mám   1. wir haben – my máme 

2. du hast – ty máš   2. ihr habt – vy máte 

3. es, sie ,es hat – on, ona, ono má 3. sie haben – oni  mají 

     Sie haben  - Vy máte 

 
3. Doplň správný tvar slovesa haben a před zvíře správný tvar neurčitého členu ve 4. pádě: (mužský rod – einen, 
ženský rod eine, střední rod ein) 

 
1. Ich ………………. zu Hause …………… Maus. 
2. ………………….  du zu Hause ……………….Spinne? 
3. Die KInder ……………………. Kaninchen 
4.  …………………… Sie zu Hause  …………………..Hund, Faru Stein? 
5. Wir …………….. zu Hause ……………..Kater. 
6. ………………… es zu Hause ………………Ziege? 

 

4. Nyní  vytvoř zápor od  vět ze cvičení 3 (před podstatná jména doplníš tvary keinen v mužském rodě, keine 
v ženském rodě a kein ve středním rodě, pozor rody v němčině se někdy liší od rodů v češtině): 

1. Ich ………………. zu Hause …………… Maus. 



2. ………………….  du zu Hause ……………….Spinne? 
3. Die KInder ……………………. Kaninchen 
4.  …………………… Sie zu Hause  …………………..Hund, Faru Stein? 
5. Wir …………….. zu Hause ……………..Kater. 
6. ………………… es zu Hause ………………Ziege? 
 

5. Sloveso haben se pojí se 4. pádem stejně jako slovesa malen (malovat), fotografieren (fotit), kaufen (kupovat) a 
další. Doplňte do cvičení správný tvar daných sloves. 

1. ……………… (fotografieren) du den Hund? 

2. Ich ………….. (malen) gern Tiere. 

3. Erika …………….( kaufen)  die Katze. 

4. Die Kinder ……………… (malen) den Tiger. 

5. Die Mutter ………………. (kaufen) die Maus. 

6. Zopakujme si tvary přivlastňovacích zájmen v 1. pádě, která jsme se již naučili: 

Před podstatným jménem rodu mužského a středního:   rodu ženského: 

Mein – můj        meine – moje 

Dein – tvůj        deine – tvoje 

Sein – jeho        seine – jeho 

Ihr – její        ihre – její 

7. A jak to tedy vypadá ve 4. pádě? Ve 4. pádě mají přivlastňovací zájmena tyto koncovky,  v rodě mužském 
koncovku –en, v ženském koncovku –e, v rodě středním se koncovka nepřidává – zůstane základní tvar např. 
mein). 

Ich fotografiere deinen Bruder – Fotím tvého bratra. 

Ich fotografiere seine Schwester – Fotím jeho sestru. 

Ich fotografiere mein Tier. – Fotím moje zvíře.  

8. Doplňte do vět správnou koncovku přivlastňovacího zájmena ve 4. pádě: 

1. Ich male mein……… Katze. 

2. Fotografierst du ihr…… Kater? 

3. Die Kinder fofotgrafieren sein…… Schlange. 

4. Monika kauft dein……. Kaninchen. 

5. Frau Schwarz malt mein…… Hund. 

6. Paul kauft sein……. Spinne. 


