
SPCH2 NJ8 – Tiere 
 
1. Mein Tier – doplňte věty u Juliině zvířátku, potom podobně  představte své domácí zvíře a nakreslete 
nebo nalepte jeho obrázek: 

 

 
 

2. Slovní zásoba, zapiš do slovníčku vlastnosti a jejich opaky: 
jung – mladý  alt – starý   groß – velký  klein – malý 
schnell – rychlý langsam – pomalý  dick – tlustý  dünn – tenký, hubený 
dumm – hloupý klug – chytrý   stark – silný  schwach – slabý 
leicht – lehký  schwer – těžký  teuer – drahý  billig - levný  
 



3. Přiřaď zvířatům typické vlastnosti ze cvičení 2: 
Die Schildkröte  stark 
Der Tiger   klug 
Der Hund   langsam 
Die Schlange   dumm 
Die Ziege   dünn 
Der Hamster   dick 
Das Kaninchen  klein 
Der Papagei   schnell 
4. Doplň opačnou vlastnost: 
Groß -      billig -     alt –  
Schwer -     klug -      dick – 
 
5. Tvoření množného čísla podstatných jmen, zapiš do školní sešitu: 
V množném čísle mají podstatná jména v němčině v 1. pádě vždy člen die. Koncovka může být 
různá: 
- -s - podobně jako v angličtině, většinou se jedná o slova cizího původu rodu středního např. 

das Auto – die Autos, das  Kino – die Kinos, der Kuli– die Kulis 
- -e, -e + přehláska – tato koncovka je běžná u krátkých jednoslabičných slov např. die Maus – 

die Mäuse, das Heft – die Hefte, der Hund – die Hunde 
- -er, -er + přehláska – koncovka typická pro podstatná jména středního rodu např. das Kind – 

die Kinder, das Buch – die Bücher 
- -en, -n – vyskytuje se většinou  u podstatných jmen rodu ženského, případně rodu mužského 

životného např. die Tasche – die Taschen, die Katze – die Katzen, der Papagei – die Papageien 
- bez koncovky navíc jsou podstatná jména končící v jednotném čísle na –el, -er, -en např. das 

Kaninchen – die Kaninchen, der Lehrer – die Lehrer, der Pinsel – die Pinsel 
 
 

6. Roztřiď podstatná jména do správných sloupců tabulky podle koncovky množného čísla: 
 
Das Mäppchen, das Hobby, der Tiger, das Bild, die Schere, der Junge, das Tier, die Ziege, die 
Schlange, der Kuli, der Kater, der Hamster, der Fisch, das Pferd, der Radiergummi, die Mutter, 
die Spinne, die Lehrerin, das Lineal, der Bleistift, das Hotel 
 

Koncovka –s Koncovka –e Koncovka –er Koncovka –en Bez koncovky 
     
     
     
     
     
     

 


