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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Substantive  Plural
Německý jazyk (jako druhý cizí jazyk)

8. ročník

Kód DUM: VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.5 Vypracoval: Mgr. Elen Ožanová
Datum vypracování: 6. 5. 2013
Ověřeno ve výuce dne: 16. 5. 2013



Metodika:

Slide č. 4: žáci se seznámí s koncovkami podstatných jmen v 
   množném čísle

Slide č. 5: žáci si procvičí další podstatná jména v množném čísle 

Slide č. 6: žáci zařazují podstatná jména do tří sloupců podle 
   koncovky v množném čísle, zkontrolují řešení kliknutím 
   na blok

Slide č. 7: žáci skládají z přeházených písmen podstatná jména v 
   množném čísle

Slide č. 8: žáci hádají písmena a skládají podstatná jména v mn.č.



Koncovky podstatných jmen v mn.čísle.

nulová, např. das Fenster  die Fenster

 U mnoha podstatných jmen dochází v 
množném čísle k přehlásce, die Männer, 
die Städte atd.

Člen určitý je v množném čísle stejný pro 

všechny rody          DIE.
Člen neurčitý ein, eine, ein úplně odpadá.

e např. der Tisch  die Tische

(e)n např. die Frau  die Frauen,  
 die Blume  die Blumen

er např. der Mann  die Männer, 
        das Kind  die Kinder

s (většinou slova cizího původu a zkratky) např. das 
Auto  die Autos, der Pulli  die Pullis, das Hobby  
die Hobbys, die CD  die CDs



das Geschenk
die Geschenke

die Maus

die Mäuse

das Haus
die Häuser

das Mädchen

die Mädchen
die Blume die Blumen

das Bett
die Betten

Všimni si koncovek podstatných jmen v množném čísle.



Zařaď do vhodného sloupce podle koncovky 
v množném čísle. Klikni na blok pro kontrolu.

en e s

das Regal

der Tisch
das Geschenk

die CD

der Kuli

der Pulli
der Student

die Blume

das Bett

die Landkarte

die Stadt

der Stuhl das Hobby

die Frau

die Maus

der Platzdas Auto
die Klasse die Katze



Slož z písmen podstatná jména v množném čísle.





Zdroje

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a veškeré použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.
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