
Němčina 8. A – PL č. 7 

Zasílám 7. pracovní list.  Prosím, posílejte mi to včas jen na classroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Termín odevzdání: PÁTEK: 1. května  2020 

Téma: L 5 – zpodstatnělá slovesa 

Pracovní list č. 7 

     Gramatika 
Reisen, Kochen und Lesen - das sind meine Hobbys.  

 

Říkáte si, co je to za divnou větu?  

 

Proč jsou slovesa napsaná s velkým písmenem? … Zadržte! Reisen, Kochen, ani Lesen v této větě slovesy 

nejsou, i když tak na první pohled vypadají.  

 

Proč? Čtěte dál a dozvíte se víc. 

  

TVOŘÍME PODSTATNÁ JMÉNA ZE SLOVES – TZV. 

ZPODSTATNĚLÁ SLOVESA 

 

Vítejte u dalšího gramatického jevu, jímž jsou tzv. zpodstatnělá slovesa. Že Vám to ale vůbec nic neříká?  

 

Tak schválně, pojďme si pomoct češtinou: sloveso: číst – podstatné jméno: čtení, cestovat – cestování, 

vařit – vaření apod.  

 

Stejně jako čeština, ani němčina si s vytvářením podstatných jmen ze sloves nedělá příliš starostí.  

 

V podstatě se dá říct, že před infinitiv slovesa se přidá člen „das“ a napíše se velké písmeno na začátek 

slova. 

  

kochen – vařit = das Kochen – vaření 

lesen – číst = das Lesen – čtení 

laufen – běhat  = das Laufen – běhání 

lernen – učit se = das Lernen – učení 

reisen – cestovat = das Reisen – cestování 

sprechen – mluvit = das Sprechen – mluvení 
  

 

Příklad:  

 

Ich koche gern. Já vařím rád.   Mein Hobby ist Kochen.   Můj koníček je vaření. 

 

Martin schreibt gern. Martin píše rád.  Martins Hobby ist Schreiben. Martinův koníček je psaní. 

 

Ivana lernt gern. Ivana se ráda učí.                 Ivanas Hobby ist Lernen.      Ivanin koníček je učení. 

 

http://www.onlinejazyky.cz/clanky-to-nebo-to.html


 

1. Přelož do němčiny – podstatná jména se členem: 

 

a/ parta lidí 

b/ skypovat 

c/ papoušek 

d/ dítě 

e/ oblíbená barva 

 

 

2. Přelož do češtiny: 

 

a/ besuchen 

b/ ein bisschen 

c/ leben 

d/ die Idee 

e/ am liebsten 

 

 

3. Přelož do němčiny: 

 

 

a/ Já čtu rád.   Můj koníček je čtení. 

 

 

b/ Já plavu rád.   Můj koníček je plavání. 

 

 

c/ Já maluji rád.   Můj koníček je malování. 

 



 

 


