
Wichtige Substantive Důležitá podstatná jména Tip jak na člen 

r Tee čaj oba typické teplé nápoje der, 

často se s nimi podává i džus, 

který má taky der 
r Kaffee káva 

r Saft džus 

s Wasser voda voda se pije ze skla, proto das 

Wasser 
s Glas sklo, sklenice 

r Löffel lžíce součásti příboru mají všechny 

členy, a proto je samotný příbor 

neutrální (das); vidlička má tři 

hroty – je to jako korunka 

princezny – proto die Gabel 

s Messer nůž 

e Gabel vidlička 

s Besteck příbor 

e Suppe polévka všechny tekuté pochutiny končí 

na -e, a mají tak člen die e Brühe vývar 

e Soße omáčka 

r Stuhl židle k židli patří stůl, proto mají oba 

člen der 
r Tisch stůl 

r Nachtisch moučník všechny chody krom dezertu 

mají člen die, dezert ne, protože 

má v sobě slovo Tisch 
e Vorspeise předkrm 

e Hauptspeise hlavní jídlo 

r Haifisch žralok každá ryba by tak trochu ráda 

byla žralokem, proto der Fisch 
r Fisch ryba 

s Fleisch maso TO maso – DAS Fleisch, včetně 

steaku a řízku 
s Schweinefleisch vepřové 

s Hühnerfleisch kuřecí 

s Kalbfleisch telecí 

s Lammfleisch jehněčí 

s Rindfleisch hovězí 

s Wildfleisch divočina 

s Steak steak 

s Schnitzel řízek 

s Fett sádlo, tuk sádlo a další druhy tuku na 

smažení mají všechny das, ale 

máslo je die, protože se rýmuje 

s Mutter 

s Öl olej 

e Butter máslo 

Meeresfrüchte mořské plody množné číslo 

Innereien vnitřnosti 

Pilze houby 

Nieren ledvinky 

Nudeln těstoviny 



Pommes hranolky 

s Obst ovoce TO ovoce – DAS Obst; 

zelenina je podobná, a proto 

taky das 
s Gemüse zelenina 

s Ei vejce jako v češtině – žádný chyták 

r Salat salát 

r Käse sýr 

s Sauerkraut kysané zelí 

r Zucker cukr 

r Pfeffer pepř 

e Pastete paštika 

e Kartoffel brambora přílohy mají člen der, až na TU 

bramboru (die), když se ale 

zpracuje do kaše, je už to zase 

der; těstoviny a hranolky jsou v 

množném čísle 

r Knödel knedlík 

r Reis rýže 

r Kloß nok 

r Kartoffelbrei bramborová kaše 

e Milch mléko die Kuh, takže i die Milch a die 

Sahne 
e Sahne smetana 

e Leberwurst jitrnice, játrovka TA jitrnice, takže i její složky 

mají die e Leber  játra 

e Wurst uzenina, salám buřt 

r Schinken šunka společně s die Wurst, der die 

das každého uzenáře 
s Würstchen párek 

s Frühstück snídaně všechna jídla dne mají das a 

dokonce i slovo pokrm a 

podobně i nápoj 
s Mittagessen oběd 

s Abendbrot večeře 

s Gericht pokrm 

s Getränk nápoj 

s Brot chléb je součástí večeře, která má das, 

proto i chléb má das, houska je 

mu příbuzná, navíc tvoří der-

dies-das trojici s Wurst a 

kečupem a hořčicí (oboje der) 

s Brötchen houska 

r Ketchup kečup 

r Senf hořčice 

r Braten pečeně pečené maso je jídlo pro chlapy 

s Salz sůl dává se do sladkých i slaných 

pokrmů, potřebuje tedy 

neutrální člen 

s Menu menu TO menu je vlastně nabídka 

s Angebot nabídka 



s Bier pivo pivo je skoro jako voda, proto 

mají obě slova člen das, nápoj 

pro muže je víno nebo kořalka, 

případně likér 

r Wein víno 

r Schnaps kořalka 

r Likör likér 

 


