Němčina mit Jitka:

Skloňování podstatných jmen
v jednotném čísle
https://www.youtube.com/watch?v=rdZxpzXsQQY

-

němčina má na rozdíl od češtiny jen 4 pády
náš 5. pád (tedy pád používaný pro oslovení) je v němčině vyjádřen 1.
pádem (Danke, Herr Schwarz.)
6. a 7. pád je v němčině vyjádřen předložkovými vazbami nejčastěji s 3. nebo
4. pádem

-

skloňování podstatných jmen rodu ženského:

-

podstatné jméno nemá v žádném pádě koncovku, členy jsou stejné v 1. a ve
4. pádě a ve 2. a 3. pádě

1. pád

die Frau

eine Frau

Das ist die/eine Frau.

2. pád

der Frau

einer Frau

Die Mutter der/einer Frau.

3. pád

der Frau

einer Frau

Ich sage es der/einer Frau.

4. pád

die Frau

eine Frau

Ich sehe die/eine Frau.

-

skloňování podstatných jmen rodu středního:

-

ve 2. pádě středního rodu má podstatné jméno koncovku –(e)s, členy jsou
stejné v 1. a ve 4. pádě

1. pád

das Kind

2. pád

des Kind(e)s

3. pád

dem Kind

einem Kind

4. pád

das Kind

ein Kind

ein Kind

Das ist das/ein Kind.

eines Kind(e)s Die Mutter des/eines Kind(e)s.

1

Ich sage es dem/einem Kind.
Ich sehe das/ein Kind.

-

skloňování podstatných jmen rodu mužského:

-

ve 2. pádě mužského rodu má podstatné jméno koncovku –(e)s

1. pád

der Freund

2. pád

des Freund(e)s

3. pád

dem Freund

4. pád

den Freund

-

ein Freund

Das ist der/ein Freund.

eines Freund(e)s Die Mutter des/eines
Freund(e)s.
Ich sage es dem/einem
einem Freund
Freund.
Ich sehe den/einen Freund.
einen Freund

některá podstatná jména mužského rodu mají ve všech pádech kromě 1.
pádu jednotného čísla koncovku –en nebo –n (více o tomto typu skloňování
ve videu https://www.youtube.com/watch?v=omOwDzbNY5c )
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