Skloňování podstatných jmen
V této lekci se naučíme skloňovat podstatná jména, tzn. užívat je ve větě také v jiném než prvním
pádě. Němčina má pouze čtyři pády, pádové otázky jsou podobné jako v češtině.
Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu mužského:
DER, DES, DEM, DEN
1 pád - kdo co

der Vater

otec

Das ist der Vater

To je ten otec

2 pád – koho, čeho, čí des Vaters

otce

Das ist das Buch des Vaters To je kniha otce

3 pád – komu čemu

dem Vater

otci

Ich gebe es dem Vater.

Dávám to otci

4 pád koho, co

den Vater

otce

Ich sehe den Vater.

Vidím otce.

Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu ženského:
DIE, DER, DER, DIE
1 pád - kdo co

die Mutter

matka Das ist die Mutter

To je ta matka

2 pád – koho, čeho, čí der Mutter

matky Das ist das Buch der Mutter To je kniha matky

3 pád – komu čemu

der Mutter

matce Ich gebe es der Mutter.

Dávám to matce.

4 pád koho, co

die Mutter

matku Ich sehe die Mutter.

Vidím matku.

Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu středního:
DAS, DES,DEM,DAS
1 pád - kdo co

dítě

Das ist das Kind

2 pád – koho, čeho, čí des Kindes

dítěte

Das ist das Buch des Kindes To je kniha toho dítěte.

3 pád – komu čemu

dem Kind

dítěti

Ich gebe es dem Kind .

Dávám to tomu dítěti

4 pád koho, co

das Kind

dítě

Ich sehe das Kind.

Vidím to dítě.

das Kind

To je to dítě

Skloňování neurčitého členu před podstatnými jmény
Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu mužského:
EIN, EINES, EINEM,EINEN
1 pád - kdo co

muž

Das ist ein Mann.

2 pád – koho, čeho, čí eines Mannes

muže

Das ist das Buch eines Mannes To je kniha nějakého
muže.

3 pád – komu čemu

einem Mann

muži

Ich gebe es einem Mann.

4 pád koho, co

einen Mann

muže

Ich sehe einen Mann.

ein Mann

To je nějaký muž.

Dávám to nějakému muži
Vidím nějakého muže.

Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu ženského:
EINE, EINER, EINER, EINE
1 pád - kdo co

eine Frau

matka Das ist eine Frau

To je nějaká žena

2 pád – koho, čeho, čí einer Frau

matky Das ist das Buch einer Frau To je kniha nějaké ženy

3 pád – komu čemu

einer Frau

matce Ich gebe es einer Frau.

Dávám to nějaké ženě

4 pád koho, co

eine Frau

matku Ich sehe eine Frau

Vidím nějakou ženu.

Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu středního:
EIN, EINES, EINEM, EINEN
1 pád - kdo co

dítě

Das ist ein Kind

2 pád – koho, čeho, čí eines Kindes

dítěte

Das ist das Buch eines Kindes To je kniha nějakého
dítěte.

3 pád – komu čemu

einem Kind

dítěti

Ich gebe es einem Kind

4 pád koho, co

ein Kind

dítě

Ich sehe ein Kind.

ein Kind

To je nějaké dítě

.Dávám to nějakému dítěti
Vidím nějaké dítě.

V jednotném čísle přibírá 2.pád mužského a středního rodu koncovku –es nebo –s.
Des Mannes, des Kindes

Das ist das Auto des Mannes.

To je auto toho muže.

Ich habe eine Freundin.

Mám přítelkyni

Sagst du es der Frau?

Říkáš to té ženě?

Sie haben eine Wohnung.

Máte byt.

SKLOŇOVÁNÍ V MNOŽNÉM ČÍSLE
DIE, DER, DEN, DIE
1 pád - kdo co

ženy

Das sind die Frauen

2 pád – koho, čeho, čí der Frauen

žen

Das ist das Buch der Frauen To je kniha těch žen.

3 pád – komu čemu

der Frauen

ženám Ich gebe es der Frauen.

Dávám to těm ženám

4 pád koho, co

die Frauen

ženy

Vidím ty ženy.

die Frauen

Ich sehe die Frauen.

Ve třetím pádě přibírají podstatná jména koncovku n.
Sie kennt die Männer.

Zná ty muže. (ona)

Kaufst du Blumen?

Koupíš květiny?

Das sind die Bücher der Kinder.

To jsou ty knihy těch dětí.

To jsou ty ženy

Některá podstatná jména mužského rodu, označující především živé bytosti, patří k tzv.
slabému skloňování. Znamená to, že mají ve 2., 3., a 4. pádě koncovku en. Jsou to např. der Student,
der Kollege, der Ökonom nebo der Präsident. V množném čísle přibírají potom koncovku –en

jednotné číslo

množné číslo

1. p. jč der Student

1. p. mč

die Studenten

2. p. jč des Studenten

2. p. mč

der Studenten

3. p.jč dem Studenten

3. p.mč

den Studenten

4. p. jč den Studenten

4. p.

mč

die Studenten

