
Německý jazyk 

R2A č.25 

Vyučující: Dana Kůrková 

e-mail: kurkovad@email.cz 

Téma:  Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě 

 

Nejprve si zopakujeme předložky se 3. pádem: 

aus, bei, mit, nach, von, zu, gegenüber, seit – po nich bude i přivlastňovací zájmeno ve 3. pádě 

 

Nyní si napište poznámky do sešitu. 

Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě 

 Jednotné číslo Množné číslo 

 Mužský rod Ženský rod Střední rod  

ich mit meinem 
Freund 

mit meiner  
Freundin 

mit meinem Auto mit meinen Eltern 

du deinem deiner deinem deinen 

er/es seinem seiner seinem seinen 

sie ihrem ihrer ihrem ihren 

wir unserem unserer unserem unseren 

ihr eurem eurer eurem euren 

sie ihrem ihrer ihrem ihren 

Sie Ihrem Ihrer Ihrem ihren 

 

- Stejně jako u členu určitého i neurčitého přibírají přivlastňovací zájmena charakteristické koncovky 3. 

pádu: 

✓ pro mužský rod  - em 

✓ pro ženský rod  -  er 

✓ pro střední rod  - em 

✓ pro množné číslo (všechny tři rody stejná koncovka) – en 

Zapamatujte si: 

Ve 3. pádě množného čísla přibírá i podstatné jméno tuto charakteristickou koncovku –-n 

(der Freund – die Freunde – mit meinen Freunden) 

Pokud je tato koncovka již základní koncovkou množného čísla, zůstává 3. pád beze změny (die Eltern – mit 

meinen Eltern). 
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Cv. 1 

Ergänze: 

• 1. Wem gehört der Modelkatalog? ……Deiner…………… Mutter?   

• 2. Wem gehört der Tennisschläger?        ………………………….  Bruder? 

• 3. Wem gehören die Sportschuhe? ………………………….   Schwester? 

• 4. Wem gehört das Auto?                  …………………………   Eltern? 

• 5. Wem gehören die Bücher? ………………………….   Klassenkameraden? 

• 6. Wem gehört das Deutschbuch? ………………………….   Deutschlehrer? 

Zopakujme si přivlastňovací zájmena pro jednotlivé osoby: 

ich – mein  wir -  unser 

du – dein   ihr -  euer 

er/es –  sein  sie – ihnen 

                                               Sie -  Ihnen 

 

 

                             

Cv. 2    

Antworte wie im Beispiel: 

✓ Gehört der Ball Marek?   Ja, der Ball gehört ihm. 

✓ Gehört die Kamera Sebastian?  Ja, ……………………………. 

✓ Gehört der Modekatalog Lena?                 Ja, ……………………………. 

✓ Gehört der Hund Julia und Rita?                    Ja, …………………………… 

✓ Gehört der Tennisschläger Steffi?     Ja, ……………………………. 

✓ Gehört das Handy dir?   Ja, ……………………………. 

✓ Gehören die Bücher euch?   Ja, …………………………… 

   

 

 

Napište si poznámky do sešitu, zkontroluji, až se vrátíme do školy. 

Vypracujte cv. č.2 a pošlete na e-mail do 15. ledna 2021 

 

 

Kůrková 


