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1. Osobní zájmena a časování slovesa v přítomném čase 

Osobní zájmena v němčině: 

jednotné 

číslo 

množné číslo 

ich -  já wir - my 

du - ty ihr - vy 

er   - on 

sie  - ona  

es  - ono 

sie - oni 

Sie - vy - při 

vykání 

Vykání v němčině 

Vykání je zařazeno do třetí osoby mnoţného čísla. 

Německy mluvící lidé si onikají, nikoliv vykají. 

VY - tedy můţeme pouţít buď v druhé osobě mnoţného čísla (vy všichni), nebo ve třetí osobě 

mnoţného čísla (Vy, komu vykáme) 

 

Časování sloves 

Infinitiv slovesa končí příponou -en (wohnen, schreiben, bleiben, kommen, gehen) 

 a většina sloves se časuje pravidelně podle tohoto vzoru: 

 

kochen - vařit 

jednotné číslo množné 

číslo 

ich koche wir kochen 

du kochst ihr kocht 

er / sie / es sie kochen 
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jednotné číslo množné 

číslo 

kocht Sie kochen 

 

 

Uveďme si několik příkladů: 

 

Ich koche gern. Vařím ráda. 

Ihr kocht gut. Vaříte dobře. 

Ich komme aus Prag Pocházím z Prahy. 

Wir wohnen in Bratislava.  Bydlíme v Bratislavě. 

Frau Schulz geht ins Kino. Paní Schulzová jde do kina. 

 

U sloves končící v kmeni na -t nebo -d se vsouvá pře obvyklou koncovku ještě - e - ,  

tam kde to vyţaduje výslovnost: 

 

 

arbeiten - pracovat 

jednotné číslo množné 

číslo 

ich arbeite wir arbeiten 

du arbeitest ihr arbeitet 

er / sie / es 

arbeitet 

sie arbeiten 

Sie arbeiten 

Er arbeitet als Lehrer.     Pracuje jako učitel. 

Arbeitest du im Garten? Pracuješ na zahradě? 

 

Du antwortest nicht gut. Neodpovídáš dobře. 

 

Slovesa končící na kmeni na -s, -x, -z nebo -ß se časují následovně: 
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heißen – jmenovat se 

jednotné číslo množné číslo 

ich heiße wir heißen 

du heißt ihr heißt 

er / sie / es heißt sie heißen 

Sie heißen 

Sie heißt Monika. Jmenuje se Monika. 

Heißt du Jürgen? Jmenuješ se Jürgen? 

 

 

Cvičení: 

1. Procvičujte tvary sloves podle vzoru: 

Vzor: Brauchst du ein Buch? Ja, ich brauche ein Buch. Er braucht ein Buch. 

 

a) Hörst du die Vögel? 

b) Holst du den Koffer? 

c) Machst du einen Kaffee? 

d) Lernst du Mathematik? 

e) Übst du fleißig? 

f) Sagst du es ihm? 

g) Kochst du die Suppe? 

h) Kaufst du die Butter? 

ch) Lebst du bei der Mutter? 

 

 

 

2. Spojte k sobě správný překlad: 

 

a) On se koupe.  Du arbeitest. 

b) Ty se ptáš.   Du sagst. 

c) On hledá.   Er lebt. 

d) Ty pracuješ.  Er badet. 

e) Vy se ptáte.   Wir üben. 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090808-Osobni-zajmena-a-casovani-slovesa-v-pritomnem-case.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090808-Osobni-zajmena-a-casovani-slovesa-v-pritomnem-case.html
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f) Ona brečí.   Sie kochen. 

g) On se učí.   Du fragst. 

h) Ona obdivuje.  Er sucht. 

ch) Ty říkáš.   Sie weint. 

 i)  My cvičíme.  Ihr fragt. / Sie fragen. 

 j)  Oni vaří.   Er lernt. 

 k) On ţije.   Sie bewundert. 

 

 

3. Doplňte do následující tabulky správné tvary slovesa: 

 

ich sage   du   er   wir 

ich    du   es   ihr antwortet 

wir erzählen   er   du   sie 

du    ihr macht  er   wir 

er holt   du   ihr   Sie 

 

 

4. Nahraďte vlastní jména osobními zájmeny: 

Vzor: Willi geht baden. – Er geht baden. 

1. Wolf bleibt heute zu Hause. 2. Helga und Erika gehen baden. 3. Erika lernt Deutsch.  

4. Willi und Erika lernen abends. 5. Willi fragt und Erika antwortet. 6. Helga ist abends auch 

zu Hause. 

 

 

 

 5. Doplňte tvary sloves: 

 

a) kochen: Ich ……. gern. Was ……. Sie zum Mittagessen? Du ………. nicht gut. 

b) arbeiten: ……. du in Prag. Nein, ich ……..in Brno. Mein Freund ……… auch in Brno.  

Wir …….. in Ostrava. Wo ……. Ihr? 

c) kommen: ...... du noch? Ja, ich …….aber spät. Eva …….. auch spät. Sie …….. jetzt gleich.  

d) besuchen: Ich ……. Eva. …….. Sie Eva auch? Nein, wir …….. Gabi. Eva …….. deine        

Familie morgen. 
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6. Doplňte osobní zájmeno: 

 

1. Das ist Thomas. ……. ist mein Onkel. 

2. Das sind Heidi und Marion. …… sind meine Nachbarinnen. 

3. Das ist Claudia. ……. ist meine beste Freundin. 

4. Das ist unser Auto. ……. ist neu. 

5. Ola und ich wohnen in Brno. …… sind Studentinnen. 

6. Sind die Bücher interessant? Ja, ……. Sind interessant. 

7. Bist du traurig? Nein, ……. Bin nur müde. 

8. Ich kaufe ein Fahrrad. ……. kostet 200 Euro. 

9. Mein Vater ist 50 Jahre alt. ……. arbeitet als Ökonom. 

10. Er hat jetzt Freizeit. Hast ……. auch Freizeit? 

11. Hast du Hunger? Ja, …… habe schon Hunger. 

12. Martin, Sonja und ich sind Freunde. ……. sind oft zusammen. 
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2. Členy podstatných jmen v 1.pádě 

 

1. pád  –  Wer oder was  –  Kdo? Co? 

 

Členy v němčině jsou určité a neurčité. 

 

  mužský rod ženský rod střední rod 

člen určitý  der die das 

člen neurčitý ein eine ein 

 

 

Např.:  der Mann (ten muţ)   ein Mann (jeden muţ) 

             die Frau (ta paní)   eine Frau (jedna paní) 

             das Kind (to dítě)    ein Kind (jedno dítě) 

Neurčitý člen v němčině 

Mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé, pouţíváme člen neurčitý. Neurčitý člen tak 

označuje věci neznámé, nezmíněné, blíţe neurčené. Do češtiny překládáme neurčitý člen jako 

nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. jeden, jedna, jedno. 

Např. Er malt eine Katze. – Maluje nějakou kočku 

Určitý člen v němčině 

Kdyţ uţ byla o určité osobě či věci zmínka předtím, pouţíváme člen určitý. Určitý člen tak 

označuje věcí známé, zmíněné nebo přesně specifikované a určené. V daných příkladech 

můţeme určitý člen překládat do češtiny jako ukazovací zájmeno. 

Např. Die Katze heißt Lisa. – Ta (určitá) kočka se jmenuje Lisa.  

 

Cvičení: 

 

1. Doplňte k podstatným jménům člen určitý: 

- Frau, - Kind, - Student, - Studentin, - Haus, - Sohn, - Mann, -Zimmer, -Mutter, -Buch, -

Tisch, 

-Lehrerin, -Hund, - Oma, -Fenster, -Gerten, -Schule, -Tag, -Baum, -Herr, -Zeitung, -Freundin, 

-Tür, 

- Auto, -Bier, -Lampe, - Kino, -Tier, -Werbung, -Hobby, -Name, -Restaurant 
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2. Doplňte k podstatným jménům určitý nebo neurčitý člen: 

die/ - Tante  ein/ - Schüler  ein/ - Bild  eine/ - Schwester 

der/ - Urlaub  die Bank/ - Bank ein/ - Gast  die/ - Gesundheit 

eine / - Wohnung das/ - Hotel  die/ - Katze  ein/ - Hund 

das/ - Glas  eine/ - Arbeit  ein/ - Bus  ein/ - Kino 

die/ -  Stunde  der/ - Fenster  das/ - Fernsehen eine/ - Sonne 
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3. Pořádek slov v německé větě  
 

Oznamovací věta a otázka doplňovací: 

SLOVESO JE VE VĚTĚ VŽDY NA DRUHÉM MÍSTĚ.  

podmět + sloveso  + ostatní části věty 

tázací částice  + sloveso   + podmět 

tázací částice –  was – co 

    wo - kde  

    wer – kdo   

    wohin - kam  

    woher – odkud 

 

Podívejte se na příklady: 

Er kommt aus Bratislava.  Pochází z Bratislavy. Přijíţdí z Bratislavy. 

Was ist das?    Co je to? 

Woher kommst du?   Odkud pocházíš? 

Sonja tanzt sehr gern.  Soňa tancuje velmi ráda. 

Florian wohnt in Hamburg. Florian bydlí v Hamburku. 

Wo wohnst du?   Kde bydlíš ty? 

 

Podívejme se na tabulku: 

1. místo ve větě SLOVESO další části věty 

Ich ARBEITE jeden Tag. 

Wo ARBEITEST du? 

Jetzt FAHREN wir in die Schweiz. 

Woher KOMMEN Sie, Frau Schwarz? 

Sie SUCHT ihren Koffer. 
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1. místo ve větě SLOVESO další části věty 

Im Sommer KOMMEN wir nach Tschechien. 

Thomas, Laura und Sofie GEHEN zum Arzt. 

 

 

Im Sommer kommen wir nach Tschechien.  V létě jedeme do Čech. 

Wo arbeitest du?      Kde pracuješ? 

Thomas und Sofie gehen zum Arzt.    Thomas a Sofie jdou k doktorovi. 

Zum Arzt gehen Thomas und Sofie.   K doktorovi jdou Thomas a Sofie. 

Ich arbeite jeden Tag.    Pracuji kaţdý den. 

 

Otázka zjišťovací 

Otázkou zjišťovací máme na mysli otázku, která začíná slovesem.  

BYDLÍŠ v Praze? MÁ děti?  

V tomto typu otázky je sloveso VŢDY na PRVNÍM MÍSTĚ i v němčině.  

 

Sloveso  + podmět + ostatní části věty 

 

Tedy:   WOHNST du in Prag?  

  HAT sie die Kinder? 

 

Podívejme se na pár příkladů: 

Studiert sie Medizin?   Studuje (ona) medicínu? 

Ist hier frei?     Je tu místo? 

Ist das Frau Novak?    Je to paní Nováková? 

Wartest du schon lange?   Čekáš uţ dlouho? 

Arbeiten Sie hier, Herr Blum?  Pracujete zde, pane Blume? 

Haben Sie Feuer?    Máte oheň? (zapalovač, sirky?) 

Seid ihr zu Hause, Kinder?   Jste doma, děti? 

Hat sie Freunde in der Schweiz?  Má (ona) přátele ve Švýcarsku? 

Hat ihre Wohnung einen Balkon?  Má její byt balkón? 
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Cvičení: 

1.Utvořte správně věty: 

1. alt - Wie - du – bist? 

2. acht - Kinder - hast – Du. 

3. wohnst - Wo – du? 

4. Die - ist - Bluse - schön – sehr. 

5. heißt - Wie – du? 

 

 

 2. Tvořte věty podle vzoru.  

 

Vzor: Marta ist hier. Wo? - Hier  ist Marta.  

 

Das Auto ist hier. Das Kind ist vorn. Die Fabrik ist hinten. Die Schule  ist links. Der Baum ist   

hier. Erich ist rechts. Helga ist dort. 

 

3. Tvořte různé věty: 

Erika  lernt  heute  zu Hause 

Willi  bleibt  abends   

  ist 

 

 

4. Začněte větu podtrženým slovem: 

 

1. Ich bekomme heute ein Geschenk. 

2. Meine Eltern fahren jeden Sommer ans Meer. 

3. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. 

4. Karl kommt zuerst zu mir. 

5. Wir bleiben zwei Wochen in Spanien. 

6. Er macht alles für sie. 

7. Ich verstehe die Sache nicht. 

8. Der Film gefällt mir sehr. 

9. Mark zeigt Peter das Buch. 

10. Sie kauft die Brille hier. 
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5. Ptejte se na zvýrazněné slovo. Tvořte doplňovací otázky. 

   Větu začněte tázací částicí: Wer, Wo, Was, Wem, Wie 

 

1. Ich lerne Englisch. 

2. Er geht oft ins Kino. 

3. Er lernt zwei Jahre Deutsch. 

4. Ich schreibe ihr einen Brief. 

5. Wir turnen gern in unserem Sportsaal. 

6. Sie leben in der Schweiz. 

 

6. Tvořte zjišťovací otázky. 

1. Ja, sie lernen gut. 

2. nein, wir antworten nicht. 

3. Ja, sie schläft gern. 

4. Ja, wir kommen zu euch. 

5. Nein, Petra treibt nicht Sport. 

6. Ja, ich heiße Paula. 
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4. Číslovky 

- všechny číslice se píší jako jedno slovo 

1. základní číslovky 

1 eins 

2 zwei 

3 drei 

4 vier 

5 fünf 

6 sechs 

7 sieben 

8 acht 

9 neun 

10 zehn 

11 elf 

12 zwölf 

13 dreizehn 

14 vierzehn 

15 fünfzehn 

16 sechzehn 

17 siebzehn 

18 achtzehn 

19 neunzehn 

20 zwanzig 

21 einundzwanzig 

22 zweiundzwanzig 

30 dreißig 

40 vierzig 

50 fünfzig 

60 sechzig 

70 siebzig 

80 achtzig 

90 neunzig 

100 (ein)hundert 

101 (ein)hunderteins 

102 (ein)hundertzwei 

200 zweihundert 

300 dreihundert 

1000 (ein)tausend 

1001 (ein)tausendeins 
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 2. řadové číslovky 

Nepravidelně se tvoří číslovky erste, dritte, achte. Ostatní řadové číslovky tvoříme 

pravidelně: 

a) od 2. do 19. ze základní číslovky příponou -te  

b) od 20. výš ze základní číslovky pomocí přípony - ste 

1. erste 

2. zweite 

3. dritte 

4. vierte 

5. fünfte 

6. sechste 

7. sieb(en) te 

8. achte 

9. neunte 

10. zehnte 

13. dreizehnte 

19. neunzehnte 

20. zwanzigste 

21. einundzwanzigste 

23. dreiundzwanzigste 

34. vierunddreißigste 

45. fünfundvierzigste 

56. sechsundfünfzigste 

67. siebenundsechzigste 

88. achtundachtzigste 

100. hundertste 

101. hunderterste 

1000. tausendste 

 

3. číslovky při výčtu 

tvoříme je příponou -ns k řadovým číslovkám 

erstens     za prvé 

zweitens   za druhé 

drittens    za třetí 

viertens    za čtvrté 
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 4. zlomky 

tvorba příponami -tel a - stel (výjimka die Hälfte - polovina) 

1/2 die Hälfte 

1/3 das Drittel 

1/4 das Viertel 

1/5 das Fünftel 

1/10 das Zehntel 

1/20 das Zwanzigstel 

1/50 das Fünfzigstel 

1/100 das Hundertstel 

1 1/2 eineinhalb (anderthalb) 

2 1/2 zweieinhalb 

3 1/2 dreieinhalb 

 

Číslovky neurčité 

wenig            málo  

viel                mnoho  

ein paar         několik  

ein bisschen   trochu 

 

 

Určování času 

 

1:00 

es ist 1 Uhr / eins 

 

3:00 

es ist drei Uhr 
 

 

3:05 

es ist 5 nach drei 

 

 

3:10 

es ist 10 nach 3 

 

3:15 

es ist Viertel 4 

es ist Viertel nach 3 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010011302-Cislovky---shrnuti.html
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Wie spät ist es?      Kolik je hodin? 

3:20 

es ist 10 (Minuten) vor halb 4 

 

3:30 

es ist halb 4 

 

 

3:35 

es ist 5 Minuten nach halb 4 

 

3:40 

es ist 10 (Minuten) nach halb 4 

 

3:45 

es ist Viertel vor 4 / drei Viertel 4 

 

3:50 

es ist 10 (Minuten) vor 4 

 

3:55 

es ist 5 (Minuten) vor 4 

 

Um wie viel Uhr?   V kolik hodin?  

 

Ich komme um acht Uhr.           Přijdu v osm hodin.  

Ich komme am Freitag.              Přijdu v pátek. 

Ich komme am Wochenende.    Přijdu o víkendu. 

Ich komme im Juni.                   Přijdu v červnu. 

Ich komme im Winter.               Přijdu v zimě. 

Ich komme jeden Tag.               Přijdu kaţdý den. 

Ich komme nächste Woche.       Přijdu příští týden. 

 

 

 

Početní příklady: 

2 + 3 = 5 zwei plus drei ist / ist gleich fünf 

6 - 4 = 2 sechs minus vier ist zwei 
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2 x 4 = 8 zwei mal vier ist acht 

8 : 2 = 4 acht durch zwei ist vier 

32 = 9 drei hoch zwei ist neun 

km2 = qkm = Quadratkilometer 

 

 

Cvičení: 

 

1. Sečítejte a napište: 

6+4, 5+2, 8+4, 3+3, 9+5, 7+8, 10+9, 6+6, 12+4, 3+8, 11+7 

 

2. Ptejte se na cenu jednotlivých produktů a odpovídejte: 

Vzor: Wie viel kostet der Bleistift? Es kostet zwanzig Krone. 

die Milch – 15 Kč    das  Öl – 36 Kč 

die Margarine – 25 Kč   der Essig – 17 Kč 

das Joghurt – 10 Kč    das Salz – 8 Kč 

der Honig – 88 Kč    der Pfeffer – 6 Kč 

die Eier – 33 Kč    die Gewürze – 12 Kč 

die Marmelade – 35 Kč   der Senf – 11 Kč 

der Zucker – 19 Kč    das Brot – 21 Kč 

 

3. Napište časové údaje pomocí čísel: 

1. Viertel nach sieben                               5. neunzehn Uhr siebzehn 

2. Viertel vor acht                                     6. zehn vor halb acht 

3. sechs nach dreizehn Uhr                       7. halb elf 

4. zehn vor zehn                                        8. acht Uhr zwölf Minuten                       

 

4. V odpovědi užijte číslovku uvedenou v závorce: 

1. Wie alt bist du? (14) 

2. Wie viel Brötchen soll ich kaufen? (10) 
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3. Wie viel Kinder haben die Eltern? (3) 

4. Seit wann lernst du in der Grundschule? (2004) 

5. Wie alt ist sein Onkel? (40) 

6. Auf welche Seite ist die Übung? (18) 

7. Wie ist deine Adresse? (Blumenstraße 219) 

8. Wie viel Tage hat das Jahr? (365) 

 

 

 5. Kolik je hodin? Wie spät ist es? 

1. 1      Uhr                        5. 10,15 Uhr 

2. 8,10 Uhr                        6. 11,20 Uhr 

3. 9,30 Uhr                        7.   6,50 Uhr      

4. 7,45 Uhr                        8.   5,40 Uhr 

 

 

6. Doplňte správný tvar řadové číslovky: 

1. Mutter hat am (3) März Geburtstag. 

2. Heute ist der (1) August. 

3. Seine (2) Frau schön. 

4. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren (60) Geburtstag. 

5. Am (16) Mai besucht mich meine Freundin aus Polen. 
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5. Přivlastňovací zájmena v němčině  

 

Přivlastňovacím zájmenem se určí, komu co patří.  

 

   muţský a střední rod   ţenský rod 

ich mein - můj meine - moje 

du dein - tvůj deine - tvoje 

er sein - jeho seine - jeho 

sie ihr - její ihre - její 

es sein - jeho seine - jeho 

wir unser - náš unsere - naše 

ihr euer - váš euere - vaše 

sie ihr - jejich ihre - jejich 

Sie Ihr - Váš Ihre - Vaše 

 

 

Skloňování přivlastňovacích zájmen 

 

- přivlastňovací zájmena před předmětem věty se v jednotném čísle skloňují obdobně jako 

neurčitý člen a v mnoţném čísle jako určitý člen 
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  Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo 

1. pád mein meine mein meine 

2. pád meines meiner meines meiner 

3. pád meinem meiner meinem meinen 

4. pád meinen meine mein meine 

 

Např. 

1. pád - Das ist mein Buch. – To je má kniha 

2. pád – Wessen Stift ist das? – Das ist meiner. – To je má (tuţka) 

3. pád – Hilfst du deinem Bruder (3. pád) mit seinen (4. pád) Hausaufgaben? – Pomáháš 

svému bratrovi s jeho domácími úkoly? 

4. pád – Kannst du mir dein Auto leihen? – Můţeš mi půjčit tvé auto?  

 

Cvičení: 

1. Tvořte různé věty: 

Hier  wohnt  ihr Bruder. 

In Prag  arbeitet unsere Tante. 

    sein Freund.  

 

2. Odpovězte záporně (s použitím kein): 

Vzor: Hast du einen Bruder? Nein, ich habe keinen Bruder. 

1. Hast du einen Ball? 2. Hast du einen Fotoapparat? 3. Habt ihr ein Auto? 4. Möchtest du ein 

Spielzeug? 5. Hast du eine Schwester? 6. Habt ihr eine Aufgabe? 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

NĚMECKÝ JAZYK   -   5. Přivlastňovací zájmena 

 21      

3. Doplňujte přivlastňovací zájmena a napište: 

ich und …… Bruder, sie und ….. Auto, Willi und …… Freund, wir und ……. Lehrer, Frau 

Wagner und ….. Tochter, er und …..Mutter, ihr und ….. Hund, sie und ….. Vater, wir und 

….. Freundin, du und …… Schwester, mein Onkel und …. Auto, sie und ….. Familie, du und 

……. Bruder, ihr und ….. Tante 

 

 

4. Tvořte věty se slovesem kennen (znát) a  4. pádem podstatného jména se zájmenem 

přivlastňovacím: 

Vzor: Kennen Sie meinen Bruder Mark? 

1. Er ….. noch nicht …..(unser Lehrer) 2. Ich ….. schon ….. (ihr Sohn).3. ….. du ….. (unser 

Onkel)?4. ….. ihr …..(meine Freundin)? 5. Sie ….. doch ….. (euer Hund). 6. ….. du auch ….. 

(sein Freund Peter)? 

 

 

5. Doplňte přivlastňovací zájmena podle vzoru:  ich/mein Haus 

wir/ ……. Haus  er/ …….  Auto  sie / ……. Katze 

es / ….…. Spiel  ihr/ ……. Arbeit  du/ …..… Bruder 

sie /….…. Geld  wir/ …… Kinder  er/……...  Schule 

er/ ………. Frau  ich/ ……. Freund  ihr/ …….. Tier 

Sie / ……. Buch  sie/ …..… Freundin  ich/ ….…. Foto 
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6. Zápor 

Tvoří se pomocí: 

 nicht - ne  

 nichts - nic 

 niemand - nikdo  

 kein - žádný  

 nein - ne  

 niemals - nikdy  

 

V německé větě můţe být pouze jeden zápor.  

Na zjišťovací otázku zní záporná odpověď  Nein, ...  

Při kladné odpovědi na zápor se pouţívá  Doch, .... 

Např.: Kommst du morgen nicht?        Nepřijdeš zítra?                          

Doch, ich komme.                     Ano, přijdu.  

 

ZÁPOR -  nicht 

- nesmí stát ve větě před časovaným slovesem 

- nicht se uţívá, pokud negujeme sloveso, nebo podstatné jméno se členem určitým 

 

Příklady: 

Ich bin nicht groß. 

Ich kenne die Frau nicht. 

Meine Tochter spielt nicht Klavier. 

Er wohnt nicht in Frankfurt. 

Er arbeitet nicht als Koch. 

Es ist nicht weit. 

Ich kaufe das Buch nicht. 

 

ZÁPOR -  kein 

- uţívá se, pokud je u podstatného jména člen neurčitý 

 

Příklady: 

Ich habe kein Auto. 

Das Kind hat keinen Hund. 

Sie haben kein Gemüse. 

Wir haben keinen Hunger.  
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 Další možnosti vyjádření záporu 

- nein – záporná částice ne je samostatným záporem 

- nicht mehr  -  už ne  

- un - vytvořit zápor lze i u přídavných jmen přidáním předpony -un  

např.:   gesund (zdravý)                  ungesund (nezdravý) 

           modern (moderní)                unmodern (nemoderní) 

           sympathisch (sympatický)   unsympathisch (nesympatický) 

 

 

 

Cvičení: 

1. Odpovídejte za pana Kleina záporně, o Karlovi kladně.  

Příklad: Herr  Klein, haben Sie ein Auto?  

              Ich habe kein Auto, aber Karl hat ein Auto.  

 

 Herr Klein, haben sie ein Haus / ein Heft / einen Hund / ein  Kind? 

 

 2. Odpovídejte záporně.  

Příklad: Arbeitet hier eine Frau?  

              Nein, hier  arbeitet keine Frau.  

 

Sitzt hier ein Mädchen? Arbeitet hier ein Mann?  Ist hier eine Fabrik? Lernt hier ein Kind?  

Ist hier ein Tisch frei? Sprechen Sie Deutsch? Wohnen Sie in Prag? Hast du heute Zeit? 

Wünschen Sie Tee? Besuchen Sie meine Freundin? 

 

3. Odpovídejte záporně. 

Příklad: Hat er einen Hund?  

              Nein, er hat keinen  Hund.  

 

 Hat er eine Feder? Hat er ein Haus ...ein Kind, eine Frau,  einen Freund, eine Aufgabe, ein 

Auto? 

 

4. Popřete tvrzení a vyjádřete opak podle vzoru:  

Příklad: Das Auto ist alt.  
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              Das  Auto ist nicht alt, es ist neu.  

 

Das Kind ist groß. Die Fabrik ist klein. Die Schule ist alt. Der Mann ist alt. Das Haus ist hoch. 

Der Hund ist  klein. Der Baum ist rot. Der Schüler ist fleißig. Die Torte ist  gut. Das Mädchen 

antwortet schnell. 

 

5. Odpovězte záporně. 

Hat dir die Verkäuferin den Kassettenrecorder gezeigt?  

Hast du schon ein Geschenk zum Geburtstag?  

Ist hier ein Fehler?  

Haben sie noch Brötchen?  

Braucht ihr noch die Bücher?  

Suchst du etwas?  

Kommt noch jemand?  

Warst du schon in der Schweiz?  

Rufst du noch an?  

  

2. Odpovězte záporně 

Kann sein Sohn Auto fahren?  

Wohnte die Studentin in Berlin?  

Spielt deine Tochter Klavier?  

Arbeitet er als Koch?  

Essen die Kinder Gemüse?  

Will er Tee trinken?  

Steigen Sie in München aus?  

Wird ihre Schwester Lehrerin?   

Untersucht der Arzt den Patienten?  

 Liegt Leipzig an einem großen Fluss? 
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7. Skloňování podstatných jmen  

Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle 

Němčina má na rozdíl od češtiny jen čtyři pády. 

1. pád - KDO? CO? 

2. pád - KOHO? ČEHO? ČÍ? 

3. pád - KOMU? ČEMU? 

4. pád- KOHO? CO? 

Kaţdý rod skloňuje trochu jinak: 

ŽENSKÝ ROD 

Členy podstatných jmen ţenského rodu mají shodné vţdy 1. a 4. pád 

a 2. a 3. pád. Podstatná jména jsou bez koncovky. 

pád člen určitý člen neurčitý 

1. pád DIE Schwester EINE Schwester 

2. pád DER Schwester EINER Schwester 

3. pád DER Schwester EINER Schwester 

4. pád DIE Schwester EINE Schwester 

 

Příklady: 

1. pád - KDO? CO? WER? WAS? 

Tady je nějaká paní.    Hier ist eine Frau. 

To je ta ţena.     Das ist die Frau. 

2. pád - ČÍ? WESSEN? 

To je kufr té ţeny.    Das ist der Koffer der Frau. 

To je fotka nějaké paní.   Das ist das Foto einer Frau. 

3. pád - KOMU? WEM? 
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Řekneme to té paní.    Wir sagen das der Frau. 

Můj manţel jde s nějakou paní.  Mein Mann geht mit einer Frau. 

4. pád - KOHO? CO? WEN? WAS? 

Poprosím tu ţenu.    Ich bitte die Frau. 

Poprosím nějakou ţenu.   Ich bitte eine Frau. 

Potřebujeme lampu.    Wir brauchen eine Lampe. 

 

MUŽSKÝ ROD 

Muţský rod je o trošku sloţitější, protoţe ve druhém pádě se k některým slovům přidává 

koncovka (e)s, k jiným koncovka (e)n.  

pád člen určitý člen neurčitý 

1. pád DER Vater EIN Vater 

2. pád DES Vaters EINES Vaters 

3. pád DEM Vater EINEM Vater 

4. pád DEN Vater EINEN Vater 

Ke kterým podstatným jménům mužského rodu přidáváme koncovku (e)s? 

1. k těm, které končí na sykavky (s, z, tz, ß, sch, zt, tsch) 

2. k těm, které končí na -er, -el, -en (k těm pak přidáváme pouze "s", bez "e") 

pád člen určitý člen neurčitý 

1. pád DER Herr EIN Herr 

2. pád DES Herrn EINES Herrn 

3. pád DEM Herrn EINEM Herrn 

4. pád DEN Herrn EINEN Herrn 

Příklady: 

1. pád - KDO? CO? WER? WAS? 

Tady je nějaký pán.    Hier ist ein Herr. 

To je ten muţ.    Das ist der Mann. 
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2. pád - ČÍ? WESSEN? 

To je kufr toho pána.    Das ist der Koffer des Herrn. 

To je kufr toho strýce.   Das ist der Koffer des Onkels. 

To je fotka nějakého pána.   Das ist das Foto eines Herrn. 

To je fotka nějakého strýce.   Das ist das Foto eines Onkels. 

3. pád - KOMU? WEM? 

Řekneme to tomu strýci.   Wir sagen das dem Onkel. 

Můj manţel jde s nějakým muţem.  Mein Mann geht mit einem Herrn. 

4. pád - KOHO? CO? WEN? WAS? 

Poprosím toho studenta.   Ich bitte den Studenten. 

Poprosím nějakého studenta.   Ich bitte einen Studenten. 

Poprosím toho strýce.   Ich bitte den Onkel. 

Poprosím nějakého strýce.   Ich bitte einen Onkel. 

Chtěla bych koláč.    Ich möchte einen Kuchen. 

Potřebujeme nějaký stůl.   Wir brauchen einen Tisch. 

 

STŘEDNÍ ROD 

Podstatná jména středního rodu mají skloňování poměrně jednoduché. Ve druhém pádě opět 

přibírají koncovku, 1. a 4. pád se shoduje. Podívejte se na tabulku: 

pád člen určitý člen neurčitý 

1. pád DAS Kind EIN Kind 

2. pád DES Kind(e)s EINES Kind(e)s 

3. pád DEM Kind EINEM Kind 

4. pád DAS Kind EIN Kind 

 

Příklady: 

1. pád - KDO? CO? WER? WAS? 

Tady je nějaké dítě.    Hier ist ein Kind. 

To je to dítě.     Das ist das Kind. 
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2. pád - ČÍ? WESSEN? 

To je matka toho dítěte.   Das ist die Mutter des Kindes. 

To je míč nějakého dítěte.   Das ist ein Ball eines Kindes. 

3. pád - KOMU? WEM? 

Řekneme to tomu dítěti.   Wir sagen das dem Kind. 

Můj manţel jde s nějakým dítětem.  Mein Mann geht mit einem Kind. 

4. pád - KOHO? CO? WEN? WAS? 

Poprosím to dítě.    Ich bitte das Kind. 

Mám tady nějakou knihu.   Ich habe hier ein Buch. 

Koupím si postel.    Ich kaufe ein Bett. 

 

Cvičení: 

 

1. Doplňte k podstatným jménům určitý nebo neurčitý člen ve správném pádu: 

  1. Das ist ……. Student. …….. Student heißt Martin. 

  2. Wir haben …….. Kind. 

  3. Er hat ……. Schwester. ……. Schwester ist zur Zeit im Urlaub. 

  4. ……. Frau aus Prag ist unsere neue Lehrerin. 

  5. Ich habe ……. Bruder und ……. Schwester. 

  6. ……. Katze von Susanne heißt Betty. 

  7. Ich brauche ……. Neue Tasche. 

  8. Kennst du ……. Herrn mit der Zeitung? 

  9. ……. Chef fährt am Montag nach Wien. 

10. ……. Sonne scheint heute nicht. 

11. Das ist ……. gutes Buch. 

12. Kennen Sie ……. Mädchen dort? 

13. ……. Tasche gehört ……. Frau. 

14. Sabine trägt heute ……. Rock. 

15. ……. Stadt ist sehr groß. 

 

 

2. Přiřaďte následující tvary podstatných jmen ke správnému pádu: 

 

die Frau, dem Mann, das Kind, der Frau, des Kindes, den Mann, der Frau, des Mannes, 

die Frau, das Kind, der Mann, dem Kind 
 

1.pád  2.pád  3.pád  4.pád 
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3. Převeďte podstatná jména v závorkách do 4. pádu: 
 

1. Er hat (das Buch) zu Hause. 

2. Sie fragt (die Mutter). 

3. Der Lehrer liest uns (der Artikel) vor. 

4. Wir brauchen (das Auto). 

5. Ich rufe (der Arzt) heute an. 

6. Meine Oma besucht oft (die Nachbarin). 

7. Ich höre schon (der Bus) kommen. 

8. Suchst du (das Heft) von meinem Bruder? 

9. Er kennt (der Lehrer) nicht. 

10. Ich kenne (die Lehrerin) schon. 

 

 

4. Převeďte podstatná jména v závorkách do 3. pádu: 
 

1. Ich helfe (der Vater) jede Woche. 

2. Der Schüler antwortet (die Lehrerin). 

3. Das Auto gehört (der Mann) und auch (die Frau). 

4. Ich sage es gleich (die Verkäuferin). 

5. Wir geben (der Onkel) das Geschenk. 

6. Der Junge kauft es (das Mädchen). 

7. Sie erklärt (der Mitarbeiter) das Problem. 

8. Gibst du (die Blumen) regelmäßig Wasser? 

9. Du musst (der Arzt) alles sagen. 

10.Die Frau hilft (das Kind). 

 

 

5. Doplňte k podstatným jménům určitý člen ve správném tvaru: 
 

1. ……. Hund ……. Nachbarin ist ganz ruhig. 

2. ……. Sachen gehören ……. Chef. 

3. ……. Vater kauft ……. Tochter ……. Schreibtisch. 

4. Simone fragt ……. Verkäuferin. 

5. ……. Sohn ……. Mannes kenne ich. 

6. ……. Mutter ruft ……. Kind. 

7. ……. Lehrer gibt ……. Schülerin ……. Hausaufgabe. 

8. Er versteht ……. Ausländer nicht. 

9. ……. Gast fragt ……. Kellner. 

10. ……. Garten gehört ……. Mann. 

 

 

6. Převeďte podtržená slova do odpovídajícího pádu: 
 

1. Die Oma braucht Hilfe. Wir helfen ……… 

2. Der Freund ist krank. Wir müssen ……. besuchen. 

3. Das Kind freut sich. Die Mutter kauft …… Eis. 
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4. Der Freund kauft ein Haus. Das Haus …… steht neben der Post. 

5. Der Junge liebt das Mädchen. Er schenkt …… oft Blumen. 

6. Der Hund ist im Haus. Kann ich …… sehen? 

7. Der Vater kommt mit einer Frau. Die Frau ist die Schwester …….. 

8. Die Frau ist krank. Der Arzt gibt ……. ein Medikament. 
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8. Skloňování osobních zájmen 

Jednotné číslo 

1. pád ICH DU ER SIE ES 

2. pád MEINER DEINER SEINER IHRER SEINER 

3. pád MIR DIR IHM IHR IHM 

4. pád MICH DICH IHN SIE ES 

Mnoţné číslo 

1. pád WIR IHR SIE Sie 

2. pád UNSER EUER IHRER Ihrer 

3. pád UNS EUCH IHNEN Ihnen 

4. pád UNS EUCH SIE Sie 

Osobními zájmeny se nahrazují podstatná jména a krátí tak věty. 

Poprosím Honzu --- Poprosím HO.  Ich bitte Honza --- Ich bitte ihn. 

Např. 

1. pád: Wie alt bist du? – Kolik ti je let? 

2. pád: … se jiţ skoro nepouţívá 

3. pád: Wie geht es dir? – Jak se ti daří / Jak se máš? 

4. pád: Ich kenne euch nicht! – Neznám vás. 

Jak poznáte, který pád máte použít? 

Je to stejné jako v češtině.  

- první pád KDO, CO  

- druhý pád poznáme, kdyţ se zeptáme KOHO, ČEHO,  

- třetí pád KOMU, ČEMU  

- ve čtvrtém pádě se ptáme KOHO, CO 

 

 

K určení pádů v němčině slouţí  také PŘEDLOŢKY, které se pojí vţdy s určitým pádem.  



 

 

__________________________________________________________________________________ 

NĚMECKÝ JAZYK   -   8. Skloňování osobních zájmen 

 32      

Příklady: 

Spiel mit mir!     Hraj si se mnou! 

Gehst du mit ihm oder mit ihr?  Jdeš s ním, nebo s ní? 

Ohne dich geht das nicht.   Bez tebe to nejde. 

Ohne euch wäre ich nichts.   Bez vás bych nebyl nic. 

Sag mir etwas, bitte!    Řekni mi něco, prosím! 

Ich gehe mit dir.    Jdu s tebou. 

Wir wohnen bei ihnen.   Bydlíme u vás. 

 

Cvičení  

1. Doplňte správný tvar zájmen: 

1.Das Haus gehört (ich, er, sie).  

2.Wir verstehen (er, sie, sie, ihr).  

3.Das Essen schmeckt (ich, wir, er) nicht.  

4.Wie geht es (du, Sie, sie)?  

5.Er ruft  (ich, du, wir) heute an.  

6.Ich schreibe(du, sie, es) einen Brief.  

7.Was fällt (du, sie, Sie) ein?  

8.Er gibt  (ich, du, ihr) einen Ratschlag.  

9.Schickst du (er, es, ich) eine Ansichtskarte?  

10. Das Kind fragt (wir, du, ihr). 

2. Doplňte přípony sloves a členů a dejte osobní zájmena v závorkách do 4. pádu: 

1. D- Bruder begleit- (ich).  

2. Ich besuch- (er).   

3. Wir grüß- (ihr).  

4. Er such- (Sie). 

5. Ihr frag- (wir).  

6. Du mach- (es) bald.  

7. Eva begleit- (du). Ich frag- (du).  
 

3. Převeďte osobní zájmena v závorkách do správného tvaru: 

  1. Ich besuche (er, sie, ihr) heute. 

  2. Diese Sachen gehören (ich, wir, Sie). 

  3. Die Studenten warten auf (er, du, es). 

  4. Die Sekretärin schreibt (Sie, ihr, sie). 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008111101-Sklonovani-osobnich-zajmen.html
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  5. Ich danke (du, ihr, er). 

  6. Der Chef ruft (sie, ich, wir) an. 

  7. Wir helfen (er, du, ihr). 

  8. Die Kollegen gratulieren (ich, ihr, sie). 

  9. Lernen müssen (wir, sie, Sie) immer. 

10. Suchst du (sie, er, wir). 
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9. Časování slovesa HABEN  - mít  a  SEIN - být 

Slovesa HABEN (mít) a SEIN (být) mají nepravidelné časování. 

 

HABEN  - MÍT 

Sloveso HABEN se v přítomném čase časuje takto: 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich habe - já mám wir haben - my máme 

2. du hast   - ty máš ihr habt     - vy máte 

3. er, sie, es hat - on, ona, ono má sie/ Sie haben - oni mají,             

Vy máte 

Příklady: 

Hast du eine Schwester?  Máš sestru? 

Er hat einen Bruder.   On má bratra. 

Haben Sie Hunger?  Máte hlad? 

 

SEIN - BÝT 

Sloveso SEIN se také časuje jinak neţ ostatní slovesa: 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich bin   - já jsem wir sind  - my jsme 

2. du bist  - ty jsi ihr seid   - vy jste 

3. er, sie, es ist - on, ona, ono je sie/ Sie sind - oni jsou,           

Vy jste 

Příklady: 

Ich bin zu Hause.   (Já) jsem doma. 

Du bist groß.    (Ty) jsi velký. 

Er ist im Garten.   (On) je na zahradě. 

Wir sind neu hier.   (My) jsme tu noví. 

Ihr seid sehr fleißig.   (Vy) jste velmi pilní. 

Sie sind zu groß.   (Oni jsou) příliš velcí. 

Sie sind Frau Weber?  Vy jste paní Weberová? 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008090902-Casovani-slovesa-HABEN--mit--a-SEIN--byt-.html
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Cvičení: 

1. Tvořte věty se slovesem sein: 

Mein Vater  ……..    heute   zu Hause. 

Ich ………..   abends 

Wir ……….   auch 

Willi und Erika ………. 

 

 2. Doplňte sloveso haben: 

1. Wir ....... Zeit.  
2. Frau Klein, ....... Sie Kinder?  
3. Wer ....... noch Hunger?  
4. Petr ...... Geld.  
5. Warum ....... du Angst?  
6. Ich ......... Durst.  
7. Kinder, ........ ihr Geschwister?  
8. Was ........ du?  
9. .........  ihr etwas?  
10. Herr Klein, Sie ....... Pech.    

3. Doplňte sloveso sein: 

1. Petr und Monika ......... klein.  
2. Wer ......... noch klein?  
3. Ich ........ groß.  
4. Die Eltern …….. schon alt.  
5. …….. du schon gesund?  
6. Jana …… noch krank.  
7. Wir …….. zu Hause.  
8. Die Kinder ……. zufrieden.  
9. …… ihr heute zu Hause?  
10. Der Tag ……. Schön 
11. Wir ......... krank.  
12. Petr ......... groß.  
13. Frau Klein …….. schlank.  
14. Du …….. dick.  

4. Použijte slovesa sein s označeným podmětem: 

Vzor: …… nicht hier. (on)  - Er ist nicht hier. 

1. ……….heute zu Hause . (my) 2. …..auch hier. (otec a matka) 3. Wo ……., Anni? (ty)  
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4. …… abends zu Hause. (já) 5. Wo ……..? (Hana) 6. Hana und Monika, wo ………? (vy)  

7. …… auch hier. (já) 

 

 

5. Tvořte věty se slovesem haben: 

 

Horst und Ingrid …….. einen Fotoapparat. 

Jürgen ……   heute Englisch. 

…….  du   nicht so viel Geld? 

Wir …..   eine Aufgabe. 

    morgen Geburtstag.  

 

6. Odpovídejte na otázky: 

 Wer ist das? Wie ist er? Was ist das? Wie  ist es?  

vzor: (muţ - starý) Das ist ein Mann. Der Mann ist alt. 

muţ - mladý, ţena - mladá, ţena - stará, dítě - malé, auto - černé,   

strom - vysoký, dům - starý, škola - nová, pes - černý  

 

 

7. Doplňte správné tvary slovesa haben: 

 

1. Paul ……. Hunger und Durst.  5. …….. du dein Handy? 

2. ……. du jetzt ein paar Minuten Zeit? 6. …….. Sie alles? 

3. Ihr …… Glück.    7. Wann ……. ihr Ferien? 

4. Helga ……. dem Hund.   8. Ich ……. viel Arbeit. 

 

 

8. Doplňte správné tvary slovesa sein: 

 

1. Er ……. ein guter Schüler.   5. Das Kind ……. nett. 

2. Wie lange ……. du zu Hause?  6. Wir ……. da. 

3. Wer …… das?    7. Meine Eltern …….. noch in Arbeit. 

4. ……. ihr zufrieden?   8. Die Schule ……. aus. 
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10. Předložky se třetím pádem 

 

 aus   z 

bei   u, při 

mit   s 

nach   po (o čase), do (o místě) 

von   z  

zu   k (o místě) 

außer   kromě 

seit   od (o čase) 

 

aus der Schule  ze školy  nach dir po tobě, podle tebe 

bei uns  u nás   nach Berlin do Berlína 

mit dem Vater s otcem   von Ihnen od vás, o vás 

     zu ihm  k němu 

 

Použití předložek se 3. pádem ve větách: 
 

Er kommt aus der Schule.    Přichází ze školy. 

Wir kommen aus dem Hotel.    Jdeme z hotelu. 

Er kommt aus dem Haus.   Vychází z domu. 

Ist Jürgen heute bei uns?    Je dnes Jürgen u nás? 

Nein, Jürgen ist heute bei der Tante.   Ne, Jürgen je dnes u tety. 

Gehst du mit mir?     Jdeš se mnou? 

Nein, ich gehe mit meinem Bruder.   Ne, jdu se svým bratrem. 

Fährst du mit dem Auto?    Jedeš autem? 

Sie kommt nach meiner Schwester.   Přijde po mé sestře. 

Wollen Sie das nach Hause schicken?   Chcete to poslat domů? NACH HAUSE = 

       ustálené spojení (uţívá se bez členu!) 

Kommst du gleich nach der Arbeit?   Přijdeš hned po práci? 

Von wem hast du das?     Od koho to máš? 

Gehst du auch zu ihm?     Jdeš taky k němu? 

Wir fahren zu unserer Tochter.   Jedeme ke své (k naší) dceři. 

Außer der Tante wohnt da noch der Bruder.  Kromě tety tam bydlí ještě bratr. 

Die Patientin ist außer Lebensgefahr.   Pacientka je mimo ohroţení ţivota. 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
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Frau Novak ist seit einer Woche hier.   Paní Nováková je tady uţ týden. 

Seit dem Jahre 2000 wohnt er in Brno.  Od roku 2000 bydlí v Brně. 

Seit dem Unfall ist er im Krankenhaus.  Od té nehody je v nemocnici. 

Některé předložky se dají se členem zkrátit a používají se v těchto formách: 

ZU DEM = ZUM 
Gehen wir zum Tisch!    Pojďme ke stolu! 

ZU DER = ZUR 

Fährst du zur Tante?    Jedeš k tetě? 

VON DEM = VOM 

Wir haben auch Bier vom Fass!  Máme také točené pivo! (doslovně: pivo z čepu) 

 

BEI DEM = BEIM 
Alles ist beim Alten.    Všechno je při starém. 
 

 

Osobní zájmena v 3. pádě 

Jednotné číslo 

1. pád ICH DU ER SIE ES 

3. pád MIR DIR IHM IHR IHM 

Množné číslo 

1. pád WIR IHR SIE Sie 

3. pád UNS EUCH IHNEN Ihnen 

 

 

Cvičení: 
 
1. Tvořte různé věty: 

Hans  sagt es   deinem Bruder 

Wer  spielt mit  unserem Lehrer 

  hat den Ball von ihm 

  ist jetzt bei 

 

 

 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008110701-Predlozky-se-tretim-padem.html
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2. Vyjádřete jednou větou (použijte spojky mit a 3. pádu): 

Vzor: Dort kommt Monika, sie hat einen Ball. – Dort kommt Monika mit  einem Ball. 

 
1. Wolf schreibt, er hat einen Bleistift. 2. Gehst du Schi laufen? Meine Schwester geht auch. 3. 

Monika spielt, sie hat ein Spielzeug. 4. Hier kommt Erika, sie hat einen Koffer. 5. Wir bleiben hier, 

der Onkel bleibt auch hier. 6. Meine Tante arbeitet in Dresden, seine Mutter auch. 

 

 

3. V odpovědi použijte zájmena: 

Vzor: Sagst du es der Mutter? Ja, ich sage es ihr. 
 

1. Zeigst du das Heft dem Vater? 2. Schreibst du oft deiner Freundin? 3. Sagt ihr es unserem Lehrer? 

4. Antwortest du der Schwester gleich? 5. Öffnest du dem Onkel? 
 

 

4. Dokončete větu a pak napište: 
 

1. Ich gehe heute zu ….. 2. Schreibst du mit ……3. Das Buch habe ich von …… 4. Der Bus steht bei 

…… 5. Eine Frau fragt nach …….. 6. Kommt doch einmal zu …..! 

 

 

5. Doplňte správné předložky se 3. pádem: 

 
1. Ich lerne ………… einem Monat Deutsch. 

2. Peter kommt ……. seiner Freundin Monika. 

3. Heute muss ich noch ……. Arzt gehen. 
4. …….. Onkel sind alle gesund. 

5. Wann kommst du ……. Arbeit? 

6. Reist ihr gern ……. Auto? 

7. Heute bleiben wir ……. Hause. 
8. …….. wem lebt jetzt Michaela? 

9. Ella will ……. Studenten reden. 

10. ……. dem Theater befindet sich ein groß Park. 
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11. Předložky se 4. pádem 

Předloţky se 4.pádem a jejich nejběţnější významy jsou:  

durch   skrz 

für  pro 

gegen   proti 

ohne   bez 

um   okolo, kolem (o místě i čase) 

bis   do 

 

durch - skrz, přes - durch den Park  

für  - pro, za, na - für mich, für das Leben, für sein Alter, für drei Tage         

   abreisen, für den Preis, für immer, Satz für Satz  

gegen  - proti, za, kolem - gegen den Strom, ein Medikament gegen Husten, gegen Abend  

ohne  - bez - ohne Geld, ohne Sorge, ohne Bedeutung  

um  - kolem, okolo, asi, v, za - um zwei Uhr, um Tisch sitzen, um die Ecke, um Ostern  

bis  - do - bis morgen, bis nächsten Sonntag  

 

 

Příklady ve větách: 

Sie kommen ohne die Kinder.  Přicházejí bez dětí. 
Er ist gegen den Plan.   Je proti tomu plánu. 
Wir machen das für dich.  Děláme to pro vás. 

Ich fahre um die Stadt.   Jedu okolo města. 
 

Cvičení: 

1. Tvořte různé věty: 

Wir suchen  ein Buch   für   die Tante 

Hast du   noch ein Foto    ihn 

Sie möchten       sie 

 

 

2. Použijte vhodných předložek se 4. pádem: 

1. Wir spielen heute …… zehn Uhr.  

2. Ich gehe …….. die Schillerstraße.  

3. Die Eisbahn ist gleich ……. die Ecke.  

4. Hast du etwas ……. mich, Peter?  

5. Wir gehen ins Kino …….. dich. 
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3. Dejte slova v závorce do správného tvaru: 

durch (die Stadt, der Garten, sie) 

für (der Junge, ich, die Oma) 

um (die Schule, das Auto, der Hof) 

ohne (das Kind, der Herr, wir) 

gegen (das Mädchen, er der Platz) 

 

 

4. Doplňte do vět správnou předložku se 4. pádem: 

1. Dieses Formular ist ……. Chef. 

2. Wie willst du denn …… Geld einkaufen? 

3. Er kauft dieses Buch ……. mich. 

4. Die Haltestelle ist gleich ……. Ecke. 

5. ……. wen bringt er diese Blumen? 

6. Die Gäste sitzen ……. Tisch. 

7. Julia geht ……. Freud ins Kino. Sie geht allein. 

8. Diese Pralinen sind …… Sie. 
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12. Předložky se 3. a 4. pádem  

 an    na (kolmé ploše) 

auf    na (vodorovné ploše) 

hinter   za 

in   do, v 

neben   vedle 

über    nad 

unter    pod 

vor    před 

zwischen   mezi 

 

 

3. pád Kde? ( Wo?) auf dem Tisch - na stole 

4. pád  Kam? ( Wohin?)  auf den Tisch - na stůl 

 

auf den Tisch   na stůl  auf dem Tisch   na stole 

ans (an das) Fenster  k oknu  am (an dem) Fenster  u okna 

ins (in das) Kino  do kina im (in dem) Kino    v kině 

in die Schule   do školy in der Schule     ve škole 

an - na    

Das Bild hängt an der Wand.    Obraz visí na stěně. (kde - 3.pád) 

Ich hänge das Bild an die Wand.    Pověsím obraz na stěnu. (kam - 4.pád) 

Das Wort steht an der Tafel.    Slovo stojí na tabuli.  

Er schreibt das Wort an die Tafel.    Napíše slovo na tabuli.  

Die Leiter steht an dem Apfelbaum.   Ţebřík stojí u jabloně.  

Ich stelle die Leiter an den Apfelbaum.   Postavím ţebřík k jabloni.   

Er steht an dem Fenster ( = am Fenster ).   Stojí u okna. 

Sie stellt sich an das Fenster ( = ans Fenster ).  Postaví se k oknu. 

Wir zelten an dem See ( = am See ).   Stanujeme u jezera. 

Wir gehen an den See.     Jdeme k jezeru. 

auf – na 

Ich lege das Buch auf den Tisch.    Poloţím knihu na stůl. (kam - 4.pád)  

Wir standen auf der Straße.     Stáli jsme na ulici. (kde - 3.pád) 

Das Buch liegt auf dem Tisch.    Kniha leţí na stole. 

Die Kinder spielen auf der Wiese.    Děti si hrají na louce. 

Auf dem Sportplatz waren viele Leute.  Na hřišti bylo hodně lidí. 

http://www.mangrove.cz/german/grammar/nouns/datfunc.ix1
http://www.mangrove.cz/german/grammar/nouns/accfunc.ix1
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hinter - za   

Wir stellen den Teppich hinter den Schrank. Postavíme koberec za skříň. ( kam - 4.pád )  

Hinter der Schule gibt es einen Obstgarten.  Za školou je ovocná zahrada. ( kde - 3.pád ) 

 

in - v; do   

Er legte die Hose in den Schrank.    Poloţil kalhoty do skříně. ( kam - 4.pád )  

Die Hemden sind in dem ( = im ) Schrank.  Košile jsou ve skříni. ( kde - 3.pád ) 

Ich gehe heute in die Schule nicht.    Dnes do školy nejdu. 

Warst du heute in der Schule?    Byl jsi dnes ve škole? 

Wir waren den ganzen Nachmittag in dem ( = im ) Park.  Byli jsme celé odpoledne v parku. 

Předloţka in se pouţívá také pro vymezení času (vţdy 3.pád): 

in einer Stunde   za hodinu 

in zwei Minuten   za dvě minuty 

in einigen Tagen   za několik dní 

in einem Monat   za měsíc 

im 18. Jahrhundert   v 18. století 

im April    v dubnu 

neben - vedle   

Die Post ist neben der Schule.    Pošta je vedle školy. ( kde - 3.pád ) 

Wir haben das Sofa neben den Schrank gestellt.  Postavili jsem pohovku vedle skříně. ( kam - 

      4.pád )  

über - nad   

Sie lief über die Straße.     Běţela přes ulici. ( kam - 4.pád )  

Ein Luftballon schwebte über der Stadt.   Nad městem se vznášel balón. ( kde - 3.pád ) 

Das Regal hängt über dem Tisch.    Polička visí nad stolem. 

Mein Urlaub war über zwei Wochen lang.   Moje dovolená trvala přes dva týdny. 

Ich lebte dort über zwei Jahre.   Ţil jsem tam přes dva roky. 

unter - pod   

Die Katze lag unter dem Tisch.    Kočka leţela pod stolem. (kde - 3.pád) 

Er versteckte den Brief unter das Kissen.   Schoval dopis pod polštář. (kam - 4.pád)  

vor - před    

Wir parkten vor dem Haus.     Zaparkovali jsme před domem. ( kde - 3.pád ) 

Er stellte die Mülltonne vor das ( = vors ) Haus.  Postavil popelnici před dům. ( kam - 4.pád )  
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Er war vor einer Stunde hier.    Byl tu před hodinou. 

vor einem Monat   před měsícem 

vor einer Woche   před týdnem 

vor einem Jahr   před rokem 

vor einem Moment   před okamţikem 

zwischen - mezi   

Sie stellte den Stuhl zwischen den Schrank und den Tisch.  Postavila ţidli mezi skříň a stůl.  

        ( kam - 4.pád )  
Mein Wagen steht zwischen der Post und dem Kulturhaus. Můj vůz stojí mezi poštou a  

        kulturním domem. ( kde - 3.pád ) 

Kommen Sie zwischen 15 und 16 Uhr!     Přijďte mezi 15 a 16 hodinou. 

  

Cvičení: 

 

1. Doplňte podle otázek KDE nebo KAM určitý člen ve správném tvaru: 

1. Die Kinder lernen in ……. Schule. Der Schüler geht in ……. Schule. 

2. Stellt die Lampe auf ……. Tisch. Die Lampe steht auf ……. Tisch. 

3. Dagmar geht an ……. Fenster. Sie steht jetzt an ……. Fenster. 

4. Die Katze schläft unter ……. Stuhl. Jetzt springt sie auf ……. Sofa. 

5. Das Bild hängt neben ……. Uhr. Ich hänge es neben ……. Fernseher. 

6. Vor ……. Haus steht eine Bank. Kommst du vor ……. Haus? 

7. Wir gehen in …… Park. In ……. Park sind die Leute. 

8. Stellt die Gitarre zwischen ……. Schrank und ……. Tisch. 

9. Die Touristen fahren in ……. Stadt. Sie bleiben in ……. Stadt zwei Tage. 

 

 

2. Vyberte vhodnou předložku: 

 

1. Ich freue mich (zu, mit, über) das schöne Geschenk. 

2. Wir fahren (auf, mit, bei) dem Auto. 

3. Er läuft (zu, nach, in) Hause. 

4. Wir sprechen (von, um, über) den Film. 

5. Sie arbeitet (mit, für, an) diesem Projekt. 

6. Du denkst oft (an, um, von) Paola. 

7. Hana wartet (an, um, auf) den Brief. 

8. Du sollst (um, nach, für) dem Weg fragen. 
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9. Ich danke dir (hinter, nach, für) die Hilfe. 

10. Ella telefoniert (mit, nach, über) Dark. 

11. Wir protestieren (in, gegen, für) diese Information. 

12. Hast du Angst (von, vor, aus) Prüfung? 

13. Du musst (ohne, mit, gegen) den Schwierigkeiten rechnen. 

14. Habt ihr jemand (für, mit, von) Gabi gehört? 

  

3. Spojte předložku se členem: 
  

1. an – dem  bei – dem  in - dem 

2. von – dem  zu – dem  an - das 

3. auf – das  durch – das  für - das 

4. in – das  um – das  vor - das 

5. zu – der  hinter – das  unter – das 

 

 

4. Doplňte do vět předložku spojenou se členem: 
 

1. Ich war gestern …… Arzt. Sie gehen auch am Samstag ……. Arbeit. 

2. Wir waren …… Urlaub. ……. Meer in Griechenland. 

3. Er trifft ……. Vater. Stell das Fahrrad ……. Haus. 

4. Was läuft jetzt ……. Kino? Was kocht ihr heute ……. Abendessen? 

5. Ich muss noch ……. Geschäft gehen. Fährst du ……. Gebirge? 

6. Gehen Sie ……. Straßenbahn? Ich habe das Spielzeug ……. Kind. 
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13. Množné číslo podstatných jmen 

Mnoţné číslo má v němčině vţdy člen die, a to pro všechny rody. 

Neurčitý člen nemá mnoţné číslo. Podstatné jméno, které má v jednotném čísle neurčitý člen, 

je v mnoţném čísle bez členu. 

Mnoţné číslo německého podstatného jména se zpravidla tvoří některou z následujících 

koncovek:  

 

žádná koncovka (kmenová samohláska můţe přibrat přehlásku):  

das Fenster  die Fenster 

der Garten  die Gärten 

koncovka -e (kmenová samohláska můţe přibrat přehlásku):  

der Tisch  die Tische 

der Stuhl  die Stühle 

koncovka -er (kmenové samohlásky a, o, u a au přibírají přehlásku):  

das Kind  die Kinder 

das Buch  die Bücher 

koncovky -en, -n a -nen (kmenová samohláska se nemění):  

- podstatná jména ţenského rodu zakončená na -e mají v mnoţném čísle koncovku -n 

die Frau  die Frauen 

die Studentin  die Studentinnen 

die Schule die Schulen 

 

koncovka -s (kmenová samohláska se nemění):  

das Auto  die Autos 

das Radio  die Radios 
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Cvičení:  

1. Podstatná jména dejte do množného čísla: 

Vzor: Hast du die Aufgabe? Hast du die Aufgaben? 

1. Wie viel kostet die Birne? 2. Wo ist die Tasche? 3. Die Schule dort ist modern. 4. Ich 

möchte noch die Reportage hören. 5. Ich zeige dir die Katze.  

 

2. Utvořte množné číslo do těchto podstatných jmen: 

der Vater -  die Hose -   der Mensch - 

das Haus -  die Schule -   der Opa - 

das Auto -  der Apfel -  die Verkäuferin - 

der Bruder -  die Mutter -   das Zimmer - 

das Hotel -   der Zahn -  der Balkon - 

der Brief -  der Herr -  die Wohnung - 

der Tag -  die Nachbarin -  der Ballon – 

 

 

3. Převeďte podstatná jména i se členem do jednotného čísla: 

 

die Äpfel -  die Lehrer -  die Töchter -  

die Bilder  die Zentren -  die Wünsche – 

die Geschenke - die Schlüssel -  die Zeitungen – 

die Städte -  die Kinos -  die Autos -   
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14. Rozkazovací způsob 

Rozkaz můţeme v německém jazyce utvořit, stejně jako v češtině, u 2. os. č. j. a mn.; u 1. os. 

č. mn. a u 3. osoby č. mn. ( vykání ). Ve 2. os. č. j. i mn. navíc odpadají osobní zájmena " du " 

a " ihr " před slovesem. U pravidelných sloves tvoříme rozkaz následovně: 

osoba číslo jednotné   číslo množné   

1. --   Machen wir! Dělejme! 

2. Mach! dělej! Macht! Dělejte! 

3. --   Machen Sie! Dělejte! 

 

-  " -e " zůstává pouze u sloves, jejichţ kmen končí na -t ( arbeiten - pracovat )  

nebo -d ( reden - mluvit ), a u sloves, jejichţ kmen končí na -n nebo -l, pokud tomuto -n a -l 

předchází nějaká další souhláska, např.:  

 

lernen -    učit se --> Lerne!  -     Uč se! 

rechnen - počítat --> Rechne!  -  Počítej ! 

- u sloves zakončených na -ieren také neodpadá -e: 

reparieren - opravit -->  Repariere!  Oprav! 

studieren -  studovat --> Studiere!    Studuj! 

 

U silných sloves: 

Du nimmst. -->  Nimm!   Vezmi! 

Du sprichst. --> Sprich!    Mluv! 

Du siehst. -->    Sieh(e)!   Pohleď! 

Du liest. -->       Lies!       Čti! 

Du schläfst --> Schlaf! -    Spi !  - přehláska kmenové samohlásky odpadá! 

 

Sloveso sein - být   tvoří rozkaz nepravidelně: 

Sei!    Buď! 

Seien wir!   Buďme! 

Seid!    Buďte! 

Seien Sie!   Buďte! (vykání) 
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Příklady rozkazovacích vět: 

Arbeite schnell!    Pracuj rychle! 

Nutz(e) das Angebot!   Vyuţij tu nabídku! 

Lass ihn sein!     Nech ho být! 

Neck die Hunde nicht!   Nedráţdi ty psy! 

Vergiss das Geschenk nicht!  Nezapomeň na ten dárek! 

 

Cvičení: 

1. Spojte věty s vhodným příkazem: 

1. Wir gehen turnen.  A. Komm auch! 

2. Wo ist Peter?  B. Bleib noch hier! 

3. Es ist nicht richtig.  C. Komm auch! 

4. Du gehst schon?  D. Peter, komm her! 

5. Wir gehen schon.  E. Schreib es noch einmal! 

 

2. Přikažte Maxovi, co má dělat! 

Vzor: zu Hause bleiben – Max, bleib zu Hause! 

1. mehr lernen 

2. die Hausaufgabe schreiben 

3. die Vokabeln wiederholen 

4. das Heft finden 

5. auf den Klassenlehrer warten 

6. hier sein 

7. laut antworten 

8. richtig rechnen 
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15. Spojky  

1. Souvětí souřadné - hlavní věta + hlavní věta 

a. spojky, neovlivňující pořádek věty, která po nich následuje: 

und   a  

oder   nebo  

aber   ale  

sondern  ale, nýbrţ 

denn   neboť 

  

Petra fährt nach Deutschland und Peter bleibt zu Hause.  Petra jede do Německa a Peter 

zůstane doma. 

Er möchte mitfahren, aber sie will ihn nicht mitnehmen. On by chtěl jet také, ale ona ho 

nechce vzít s sebou. 

Soll er weinen oder soll er lachen? Má brečet nebo se smát? 

Er weint nicht, sondern er ist froh, dass sie weg ist. Nebrečí, ale (nýbrţ) je rád, ţe je pryč. 

Er wartet nicht auf sie, denn er hat sie nicht mehr gern. Nečeká na ni, protoţe uţ ji nemá rád. 

  

b. Po následujících spojkách je nepřímý pořádek slov (sloveso - podmět): 

deshalb/darum     proto  

sonst            jinak  

trotzdem          přesto  

außerdem           kromě toho 

  

Wir möchten uns ein Auto kaufen, deshalb sparen wir. Chtěli bychom si koupit auto, proto 

šetříme. 

Wir sollten sehr viel sparen, sonst können wir uns das Auto nicht kaufen. Měli bychom hodně 

šetřit, jinak si nebudeme moci to auto koupit. 

Wir sparen schon lange Zeit, trotzdem haben wir immer wenig Geld. Šetříme uţ dlouho, 

přesto máme stále málo peněz. 

Dieser Wagen gefällt uns nicht und außerdem haben wir wirklich kein Geld. Tohle auto se 

nám nelíbí a kromě toho nemáme opravdu peníze. 

  

2. Souvětí podřadné - hlavní věta + vedlejší věta 

a. Spojky po nichž je v drtivé většině sloveso na konci věty 

weil/da  protoţe  

dass   ţe  

dass   aby  
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damit   aby  

obwohl  ačkoliv  

 

Er kann nicht Handball spielen, weil (da) er krank ist. Nemůţe hrát házenou, protoţe je 

nemocný. 

Er hofft, dass Eva bald kommt. Doufá, ţe Eva brzy přijde. 

Er möchte, dass wir das heute machen. Chtěl by, abychom to udělali dnes.(otázka CO?) 

Er hilft uns, damit wir es schaffen. Pomůţe nám, abychom to zvládli.(ZA JAKÝM ÚČELEM? / 

PROČ?) 

Er hat gewonnen, obwohl er noch sehr jung war. Vyhrál, ačkoliv byl ještě velmi mladý. 

 

b. Spojky časové (vedlejší věty časové) 

 

als   kdyţ - jednorázový děj v minulosti  

wenn   kdyţ, aţ  

bis   dokud ne-, aţ  

bevor (ehe)  dříve neţ  

nachdem  kdyţ, poté co  

sobald  jakmile  

seit (dem)  od té doby co  

 

Als sie das erste Mal in Prag war, war sie noch klein. Kdyţ byla poprvé v Praze, byla ještě 

malá. 

Wenn ich später nach Prag fuhr, besuchte ich immer die Karlsbrücke. Vţdy, kdyţ jsem později 

jezdil do Prahy, navštívil jsem Karlův most. 

Sei geduldig, bis ich dir alles erzähle. Buď trpělivý, dokud ti vše neřeknu. 

Bevor (ehe) ich nach Frankreich fuhr, hatte ich immer fleißig Französisch gelernt. Předtím 

(dříve neţ) jsem jel do Francie, učil jsem se pilně francouzsky. 

Nachdem ich nach Hause gekommen war, machte ich die Hausaufgaben. Poté co jsem přišel 

domů, udělal jsem si domácí úkoly. 

Sobald er angekommen ist, hat er mich angerufen. Jakmile přijel, zavolal mi. 

Seit(dem) er den Brief bekommen hat, redet er nur von seiner Reise nach Deutschland. Od té 

doby co dostal ten dopis, mluví uţ jen o své cestě do Německa. 
 

 

Cvičení: 

1. Spojte věty podle vzoru: 

Vzor: Sie sehen fern. Sie trinken Wein. (und) – Sie sehen fern und sie trinken Wein. 

 

1. Die Gäste kommen. Sie gratulieren dem Vater. (und) 

2. Heidi geht in die Disco. Sie spielt am Computer. (oder) 

3. Mark möchte heute schwimmen. Er ist erkältet. (aber) 

4. Andrew lernt Englisch. Er möchte in Cambridge studieren. (denn) 

5. Ich gehe nicht ins Kino. Ich bleibe zu Hause. (sondern) 

6. Diane möchte kommen. Sie ist jetzt in Köln. (aber) 
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7. Frank ist Student. Er kommt aus Sri Lanka. (und) 

2. Dokončete věty pomocí spojek deshalb, sonst, trotzdem, außerdem 

1. Ich bin müde, ……… (ich – nicht gehen) 

2. Er hat keine Zeit, ……… (er – krank sein) 

3. Geh lieber hin, ……… (du –Probleme bringen) 

4. Sie sind müde, …….. (sie – noch immer arbeiten) 

5. Er ist Schauspieler, ……… (er – noch singen) 

6. Im Fernsehen läuft einen Krimi, ………. (wir fernsehen) 

7. Mach schneller, ……. (ich – ohne dich gehen) 

8. Ich will nicht mitgehen, ……… (ich – müde sein) 

9. Schlaf ein bisschen, ……… (du – schläfrig sein dann) 

10. Ich habe eine Tante in Deutschland, …….. (ich - Deutsch lernen) 

 

 

3. Doplňte do vět zadané spojky: 

aber, außerdem, denn, deshalb, oder, sondern, sonst, trotzdem, und 

 

1. Sie ist nicht zu Hause, ……. sie ist noch in der Schule. 

2. Du musst kommen, ……. bekommst du kein Geld. 

3. Sie bestellt eine große Portion, …….. sie hat Hunger. 

4. Ich habe viel zu tun, ……. kann ich nicht mitgehen. 

5. Wir freuen uns ……….. kommen gern zu euch. 

6. Er ist kein Lehrer, …….. lernt er am Gymnasium. 

7. Bleibst du hier, …….. fährst du weg. 

8. Er mag Jazz, …….. hört er auch gern Blues. 

9. Mein Freund macht Sport, ………. Er fährt oft ins Gebirge. 

10. Sie ist nicht nur schön, …….. auch intelligent und fleißig. 

11. Komm mal in zehn Minuten, …….. gehe ich weg. 

12. Ich bekomme nicht viel Geld, ……. bin ich zufrieden. 
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16. Stupňování příslovcí 

Příslovce v němčině stupňujeme ve většině případů pravidelně: 

2. stupeň tvoříme příponou -er 

3. stupeň tvoříme předloţkou am a příponou (e)sten 

U jednoslabičných příslovcí dochází k přehlasování samohlásky: 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

schnell   rychle schneller am schnellsten 

oft   často öfter am öftesten 

 Existuje několik příslovcí, jejichž stupňování je nepravidelné: 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

gut    dobře besser am besten 

viel   mnoho, hodně mehr am meisten 

gern  rád lieber am liebsten 

bald  brzy eher am ehesten 

 

 1. Příklady ve větách: 

Paul spielt oft Handball, noch öfter Tischtennis, am öftesten spielt er aber Fußball.  

Paul hraje často házenou, ještě častěji stolní tenis, ale nejčastěji hraje fotbal. 

Meine Schwester kocht nicht gern, lieber fährt sie Rad, am liebsten spielt sie Klavier.  

Moje sestra nevaří ráda, raději jezdí na kole, nejraději hraje na klavír. 

 

Cvičení: 

1. Tvořte 2. a 3. stupeň příslovcí: 

Vzor: Ich bleibe lange. Du …. Er ….. Du bleibst länger. Er bleibt am längsten. 

1. Das Rathaus ist alt. Das Schloss ist ……. Die Burg ist …….. 
2. Mein Zimmer ist schön. Sein Zimmer …….. Deine Wohnung ……… 

4. Das Hotel ist weit. Die Berge ………. Die Campingplatz ……… 

5. Der Ausflug war interessant. Die Reise nach Budapest …….. Der Urlaub in Split …….. 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2010041002-Prislovce.html


 

 

__________________________________________________________________________________ 

NĚMECKÝ JAZYK   -   16. Stupňování příslovcí 

 54      

6. Ihre Arbeit ist leicht. Dein Beruf …….. Eure Arbeit …….. 

7. Monika arbeitet schnell. Renate ……. Gabi …….. 

8. Das Restaurant ist gemütlich. Das Café …….. Die Bar …….. 

 

 

2. Vyjádřete ve 2. a  3. stupni: 

Vzor: Ich esse viel. – Du isst mehr. Er isst am meisten. 
 

Ich wohne gut. Ich komme bald. Ich arbeite viel. Ich kaufe gern ein. 

Ich fahre bald. Ich kenne ihn gut. Ich treibe viel Sport. 
 

 

3. Doplňte 2. stupeň příslovce opačného významu: 

 
1. Du fährst zu langsam. Fahr doch ……..! 

2. Du lernst wenig. Lerne doch ……..! 

3. Du stehst zu spät auf. Steh doch ………! 
4. Du läufst zu schnell. Lauf doch ……..! 

5. Du sitzt unbequem. Setz dich doch ……..! 

6. Du isst zu viel. Iss doch …….. ! 
7. Du lebst schnell. Lebe doch ……..! 
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17. Zvratná zájmena 

- na rozdíl od češtiny s jediným zvratným zájmenem se (si) má němčina pro různé osoby      

různá zvratná zájmena.  

- zvratná zájmena tvoří ve větě podmět, který se vztahuje na stejnou osobu nebo věc jako   

předmět (subjekt) věty.  

- zvratná zájmena se vyskytují pouze ve 3.  a 4. pádu.  

 

Skloňování zvratných zájmen 

Jednotné číslo 

  
1. 

osoba 

2. 

osoba 

3. osoba – mužský 

rod 

3. osoba – ženský 

rod 

3. osoba – střední 

rod 

3. 

pád 
mir dir sich sich sich 

4. 

pád 
mich dich sich sich sich 

 

Množné číslo 

  1. osoba 2. osoba 3. osoba 

3. pád uns euch sich 

4. pád uns euch sich 

 

Pomocí otázky lze zjistit příslušný pád: 

 

3. pád – Komu, co? 

4. pád – Koho, co?  
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Příklady ve větách: 

 

Ich wasche mir die Füße.    Myji si nohy. 

Ich freue mich auf Weihnachten?   Těším se na Vánoce. 

Ich ziehe mich schnell an.   Oblékám se rychle. 

Sie wäscht sich die Haare.   Myje si vlasy. 

 

 

Cvičení: 

Doplňte zájmeno **sich** v odpovídajícím tvaru. 

1. Ich ziehe ….. an. 

2. Sie benehmen ….. gut. 

3. Er informiert …..  darüber. 

4. Ich setze mich neben ……. 

5. Das Kind legt ….. ins Bett. 

6. Ihr wascht ….. zu wenig. 

7. Wir entschuldigen ….. bei Ihnen. 

8. Sie setzt ….. ans Fenster. 

9. Ich wasche ….. die Hände. 

10. Was wünschst du …..? 

11. Er hört ….. das noch einmal. 

12. Bestellt sie ….. etwas von ihnen? 

13. Er putzt ….. die Zähne. 

14. Nimmst du ….. noch etwas? 

15. Wir müssen ….. festlich anziehen. 
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18. Odlučitelné a neodlučitelné předpony sloves 

Německá slovesa s odlučitelnou předponou 

Odlučitelné předpony jsou: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu- 

Odlučitelné předpony se mohou v jistých slovesných tvarech od slovesa odloučit, tzn. 

přestávají být jeho pevnou součástí a přemisťují se na konec věty. 

Odlučitelné předpony se od sloves odlučují jen v těch slovesných tvarech, které ve větě 

představují jen jedno významové sloveso; je-li ve větě uţito více sloves, k odlučování 

nedochází. 

Např.: 

einsteigen - nastoupit 

Ich steige morgen in den Zug ein. 

Steig jetzt ein! 

Ich werde morgen in den Zug einsteigen. 

Ich muss in den Zug einsteigen.  

aufmachen - otevřít ankommen - přijít nachkochen - dovařit zunehmen – přibírat 

Soll ich das Fenster aufmachen? - Mám otevřít okno? 

Ich mache das Fenster auf. - Otevřu okno. 

 

Německá slovesa s neodlučitelnou předponou 

Neodlučitelné předpony jsou: - be-, ge-, emp-, ent-, ver-, zer-, miss-, er- 

Neodlučitelné předpony se nikdy od slovesa neodlučují, stojí vţdy společně se slovesem, 

nikdy se od základního tvaru neoddělují. Zůstávají vţdy jeho součástí. 

Např.: 

besuchen - navštívit 

Ich besuche heute meine Oma. 

Ich habe gestern meine Oma besucht.  

besuchen - navštívit     gefallen - líbit se  empfehlen - doporučit 

verarbeiten - zpracovat     zerschlagen - rozbít erzählen - vyprávět 
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Cvičení: 

1. Správně doplňte ve větách slovesa: 

1. Sie (aufräumen) ihr Zimmer.  

2. Wir (einkaufen) im Kaufhaus.  

3. Wann (sich vorstellen) ihr?  

4. Jetzt sie (umsteigen).  

5. Ich (bestellen) ein Bier.  

6. Wie (gefallen) dir dieser Wagen?  

7. Mir (einfallen) nichts.  

8. Was (empfehlen) Sie ihm?  

9. Oma (erzählen) uns ein schönes Märchen.  

10. Er (verstehen) mich nicht.  

11. Wir (aufstehen) um acht Uhr.  

12. Mein Freund (vergessen) alles.  

13. Übermorgen (umziehen) wir.  

14. Sie (besuchen) mich oft.  

15. Ich (sich vorbereiten) für die Reise.  

16. Meine Freunde (sich entschuldigen) bei ihnen.  

17. Meine Bekannte (sich anziehen) modern.  

18. Die Touristen (sich ansehen) unsere Stadt.  

19. Am Wochenende (sich ausruhen) ich.  

20. Sie (bekommen) bald ein Kind.   
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19. Silná slovesa  

Mezi silná slovesa řadíme ta, která mají nepravidelné časování, a na rozdíl od sloves slabých 

mění ve druhé a třetí osobě jednotného čísla kmenovou samohlásku.  

Silná slovesa se časují v množném čísle pravidelně, změna je v jednotném čísle, a to v 2. 

a 3. osobě - tam sloveso mění kmenovou samohlásku. 

sprechen - mluvit 

jednotné číslo množné číslo 

ich spreche wir sprechen 

du sprichst ihr sprecht 

er / sie / es spricht sie sprechen 

 

Er spricht sehr schnell.   Mluví velmi rychle. 

Sie sprechen aber gut Deutsch!  Vy mluvíte ale dobře německy! 

Warum spricht er so langsam?  Proč mluví tak pomalu? 

 

lesen - číst 

.jednotné číslo množné číslo 

ich lese wir lesen 

du liest ihr lest 

er / sie / es liest sie lesen 

 

Ich lese gern.      Čtu rád(a). 

Liest du auch gern?    Čteš taky rád(a)? 

Nein, aber meine Eltern lesen gern.    Ne, ale moji rodiče čtou rádi. 

 

 

essen – jíst 

jednotné číslo množné číslo 

ich esse wir essen 

du isst ihr esst 

er / sie / es isst sie essen 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
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Ich esse gern.        Jím ráda.  

Was isst du gern?      Co jíš ráda? 

Wir essen zu viel, zu süß, zu fett, und zu salzig.  Jíme příliš mnoho, moc sladkého, moc 

        tučného a moc slaného.  

fahren - jet 

jednotné číslo množné číslo 

ich fahre wir fahren 

du fährst ihr fahrt 

er / sie / es fährt sie fahren 

Wohin fährst du?  Kam jedeš?  

 

schlafen - spát 

jednotné číslo množné číslo 

ich schlafe wir schlafen 

du schläfst ihr schlaft 

er / sie / es schläft sie schlafen 

 

Er schläft nicht mehr!     Uţ nespí! 

Wenn er nicht spielt oder isst, dann schläft sie.  Kdyţ si nehraje nebo nejí, spí. 

Wir schlafen, weil wir müde sind.    Spíme, protoţe jsme unaveni. 

Schlafen Sie gut, Herr Novák?    Spíte dobře, pane Nováku? 

 

 

 

Další silná slovesa: 

Změna z A na Ä: 

einladen (pozvat): ich lade ein, du lädst ein, er lädt ein 

waschen (mýt): ich wasche, du wäschst, er wäscht 

lassen (nechat): ich lasse, du lässt, er lässt 

tragen (nosit): ich trage, du trägst, er trägt 

behalten (nechat si): ich behalte, du behältst, er behält 

 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008092303-Silna-slovesa--1.html
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Změna z E na I: 

nehmen (vzít): ich nehme, du nimmst, er nimmt 

treffen (potkat někoho): ich treffe, du triffst, er trifft 

vergessen (zapomenout): ich vergesse, du vergisst, er vergisst 

geben (dát): ich gebe, du gibst, er gibt 

sterben (zemřít): ich sterbe, du stirbst, er stirbt 

 

Změna z E na IE: 

fernsehen (dívat se na televizi): ich sehe fern, du siehst fern, er sieht fern 

empfehlen (doporučit): ich empfehle, du empfiehlst, er empfiehlt 

 

Cvičení: 

1. a) Přečtěte si rozhovor. Rozhovor obměňujte se slovesem  "schreiben". 

 Wie lernen Sie? Ich lerne schnell. Hans, lernst du auch schnell? Ja.  Und Paul? Paul lernt 

auch schnell. Hans und Paul, lernt ihr schnell? Ja,  wir lernen schnell. Und Helga und Helene? 

Sie lernen auch schnell. 

 

 b) Rozhovor obměňujte se slovesem "antworten". 

 Ich arbeite gut, Eva arbeitest du auch gut? Ja. Und Helga? Helga  arbeitet auch gut. Eva, 

Helga, arbeitet ihr gut? Ja, wir arbeiten gut.  Und Paul und Helene? Sie arbeiten auch gut. 

 

 c) Rozhovor obměňujte se slovesem "fragen". 

 Wen grüßen Sie? Ich grüße Frau Schmidt, Eva grüßt du auch Frau Schmidt?  Ja. Und Helga? 

Helga grüßt auch Frau Schmidt. Eva, Helga, grüßt ihr  Frau Schmidt? Ja, wir grüßen Frau 

Schmidt. Und Paul und Helene? Sie  grüßen auch Frau Schmidt. 
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2. Odpovídejte celými větami.  

a)Vzor: Was lernen Sie? Deutsch. - Ich  lerne Deutsch. Und Paul? - Er lernt auch Deutsch. 

 Wo sitzen Sie?  Vorn. Und Paul?  

 Wie antworten Sie?  Richtig.  

 Wie  schreiben Sie?  Langsam.  

 Wie arbeiten Sie?  Fleißig. 

  

b)Vzor: Wo arbeitet  ihr? Hier? - Wir arbeiten hier. Und Sie? - Sie arbeiten auch hier. 

 

Wo  sitzt ihr?   Hinten.  

Wie schreibt ihr?  Schnell. 

 Wie lernt ihr?  Fleißig.  

 Wie antwortet ihr?  Richtig. 

 

 

 3. Ptejte se, co Pavel dělá. 

  

Vzor: Paul macht etwas. - Was machst du,  Paul?  

Paul schreibt etwas.  

Paul sucht etwas, sagt etwas, lernt  etwas, antwortet etwas... 

 

 4. Ptejte se "wen" nebo "was" podle smyslu.  

Vzor: Der Lehrer prüft  einen Schüler. - Wen prüft der Lehrer?  

Paul schreibt eine Aufgabe. Der Lehrer prüft einen Schüler. Paul schreibt eine  Aufgabe. 

Marta sucht eine Feder. Wir besuchen einen Freund. Kurt grüßt  die Frau. Eva besucht das 

Mädchen. Sie schreiben die Aufgabe. Du fragst  den Mann. Wir suchen einen Tisch. Ihr fragt 

das Kind. 

 

5. Vyberte správnou variantu: 

1. Wann …….. ihr mit dem Arzt? 

a) spricht  b) sprechen  c) sprecht 

2. Er ……. gerade ein spannendes Buch. 

a) liest   b) lest   c) lies 

3. Ich ……. diese schwarze Hose. 

a) nehme  b) nimmst  c) nehmen 
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4. Wir ……. euch die Sachen erst morgen. 

a) gebt   b) geben  c) gibt 

5. Wir haben Zeit. Warum ……. du so schnell? 

a) isst   b) ist   c) esst 

6. Was …… ihr heute? 

a) vergisst  b) vergessen  c) vergesst 

7. Sie ……. mir oft beim Lernen. 

a) helft   b) hilft   c) hilf 

8. ……. ihr die Menschen dort? 

a) Seht   b) Sieht  c) Sehen 

9. ……. du oft deinen Opa? 

a) Treffen  b) Trefft  c) Triffst 

10. Wie viel Stunde ……. du jeden Tag? 

a) schläfst  b) schlafst  c) schläft   
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20. Způsobová slovesa  

 

Přítomný čas způsobových sloves 

 dürfen - smět können - moci; umět 

mögen - mít rád müssen - muset 

sollen - mít povinnost wollen - chtít 

wissen - vědět       

  

dürfen - smět 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich darf - já smím wir dürfen - my smíme 

2. du darfst - ty smíš ihr dürft - vy smíte 

3. er, sie, es darf - on, ona, ono smí sie/ Sie dürfen - oni smějí,           

Vy smíte 

1/ Všimněte si, ţe 1. a 3. osoba jednotného čísla jsou stejné - platí pro všechna způsobová 

slovesa. 

2/ V případě, ţe ve větě pouţijeme způsobové sloveso, významové sloveso je vţdy na 

posledním místě (a v infinitivu!). 

 

Sloveso dürfen ve větách: 

Ich darf es schon machen.   Smím uţ to udělat.  

Sie dürfen daran auch teilnehmen.  Smí se toho také účastnit.  

Sie darf hier heute länger bleiben.  Smí zde dnes zůstat déle.  

Darf er mit uns gehen?     Smí jít s námi?  

Oma, darf ich noch fernsehen?   Babi, můţu se ještě dívat na televizi? 

Darf man hier fotografieren?   Smí se tu fotografovat? 

Sie dürfen hier nicht rauchen!   Tady nesmíte kouřit! 

Hier dürfen Sie nicht parken!   Tady nesmíte parkovat! 

Ins Theater darf man keine Getränke mitbringen.  

Do kina si s sebou nesmíte přinést ţádné nápoje. 

 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008091803-Zpusobove-sloveso-DURFEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008091803-Zpusobove-sloveso-DURFEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008091803-Zpusobove-sloveso-DURFEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008091803-Zpusobove-sloveso-DURFEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008091803-Zpusobove-sloveso-DURFEN.html
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können - moci, umět 

 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich kann - já mohu  wir können - my můţeme 

2. du kannst - ty můţeš ihr könnt - vy můţete 

3. er, sie, es kann - on, ona, ono můţe sie/Sie können - oni mohou,  

                              Vy můţete 

Kannst du mir helfen?     Můţeš mi pomoci?  

Sie kann heute abends ins Kino gehen.  Můţe jít dnes večer do kina. 

Ja, sie können heute kommen.   Ano, můţou dneska přijet. 

Kannst du Ski laufen?    Umíš lyţovat? 

Können Sie Deutsch sprechen?   Umíte mluvit německy? 

Kannst du mich vorstellen?    Můţeš mě představit? 

 

 

mögen - mít rád 

 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich mag - já mám rád wir mögen - my máme rádi 

2. du magst - ty máš rád ihr mögt - vy máte rádi 

3. er, sie, es mag - on, ona, ono má rád (a,o) sie/Sie mögen - oni mají rádi 

                      Vy máte rádi 

 

Způsobové sloveso " mögen " vyjadřuje náklonnost nebo odpor vůči osobě, věci nebo činnosti 

- mít  x  nemít rád: 

 Ich mag ihn.     Mám ho rád. 

 Er mag ihn nicht.    Nemá ho rád. 

 Magst du Bananen?     Máš rád banány? 

 Nein, Bananen mag ich nicht. Ne, banány nemám rád. 

( ich mag - mám rád -> ich möchte - rád bych, chtěl bych) 

müssen - muset 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich muss - já musím wir müssen - my musíme 

2. du musst - ty musíš ihr müsst - vy musíte 

3. er, sie, es muss - on, ona, ono musí Sie/Sie müssen - oni musí, 

                          Vy musíte 

http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008093004-Zpusobove-sloveso-KONNEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008093004-Zpusobove-sloveso-KONNEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008093004-Zpusobove-sloveso-KONNEN.html
http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/gramatika/c2008093004-Zpusobove-sloveso-KONNEN.html
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 Ich muss die Aufgabe machen.  Musím ten úkol udělat. 

 Muss er nach Hause gehen?   Musí jít domů? 

 

sollen - mít  povinnost  

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich soll - já mám wir sollen - my máme 

2. du sollst - ty máš ihr sollt - vy máte 

3. er, sie, es soll - on, ona, ono mají sie/Sie sollen - oni mají,Vy 

máte 

Způsobové sloveso " sollen " vyjadřuje povinnost nebo výzvu: 

 Ich soll um 5 Uhr zu Hause sein.    Mám být v 5 hodin doma. 

 Du sollst Brot und Milch kaufen.   Máš koupit chleba a mléko. 

 Was soll ich machen?    Co mám dělat? 

wollen - chtít 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich will - já chci wir wollen - my chceme 

2. du willst - ty chceš ihr wollt - vy chcete 

3. er, sie, es will - on, ona, ono chce Sie/Sie wollen - oni chtějí,    

Vy chcete 

 Ich will dir doch helfen.    Chci ti přeci pomoci. 

 Was wollen Sie von mir?    Co ode mne chcete? 

 Er will nichts.    Nechce nic. 

wissen - vědět 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich weiß - já vím wir wissen - my víme 

2. du weißt - ty víš ihr wisst - vy víte 

3. er, sie, es weiß - on, ona, ono ví sie/Sie wissen - oni vědí, 

Vy víte 

 Ich weiß es.  Vím to. 
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Cvičení: 

Přítomný čas způsobových sloves 

1. Doplňte do tabulky správný tvar způsobového slovesa: 

ich soll   du   er   wir 

ihr müsst   ich   sie   er 

wir können   du   es   ich 

du sollst   wir   Sie   ich 

sie wissen   ich   du   er 

ich mag   wir   ihr   er 

sie dürfen   er   ihr   ich 

 

 

2. Odpovídejte na otázky podle vzoru:  

Musst du einkaufen? - Ja, ich muss einkaufen. 

 

a) Musst du nach Hause gehen? 

b) Kannst du mir helfen? 

c) Kann er ruhig sein? 

d) Sollen wir das Buch lesen? 

e) Darf er mitkommen? 

f) Weiß er von dem Problem? 

g) Müssen die Kinder essen? 

h) Können wir eine Pause machen? 

ch) Will er ihm telefonieren? 

i) Weiß es die Mutter? 

j) Wollen sie ins Kino gehen? 

k) Darf ich hier rauchen? 

l) Magst du Bonbons? 

 

 

3. Zvolte správnou variantu z tučně vyznačených: 

 

a) Er darf / kann schnell arbeiten. 

b) Sie weiß / muss nach Hause gehen. 

c) Die Kinder können / dürfen sehr schön zeichnen. 

d) Beim Essen soll / will man nicht sprechen. 

e) Magst / darfst du lieber Tee oder Kaffee? 

f) Sie muss / will lieber zu Hause bleiben. 

g) Er weiß / kann von dem Buch nicht. 

h) Er mag / soll die Torte nicht. 

ch) Ich kann / weiß nichts sagen. 
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4. Tvořte věty se způsobovými slovesy v závorce podle vzoru:  

Er lernt jeden Tag ( müssen ) -> Er muss jeden Tag lernen. 

 

a) Sie kommt jeden Tag um sieben Uhr.  (sollen) 

b) Er badet im kalten Wasser.  (können) 

c) Sie schreiben die Hausaufgaben jeden Abend.  (müssen) 

d) Du hilfst deiner Mutter.  (sollen) 

e) Er gibt mir einen Rat.  (können) 

f) Ich rauche viel.   (müssen) 

g) Sie besucht ihre Schwester zweimal in der Woche. (wollen) 

h) Er kocht regelmäßig.  (müssen) 

ch) Wir gehen auf die Party.  (dürfen) 

i) Ich spiele mit den Kindern.  (wollen) 
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21. Sloveso möchten 

- vyjadřuje české spojení „chtěl bych“, „chtěl bys“  

 

- časování probíhá podle platných pravidel s výjimkou 3. osoby jednotného čísla.  

- v této osobě nepřidáváme koncovku – t, nýbrţ pouze – e.  

- tvar pro 3. os. j.č. je tedy shodný s tvarem 1. os. j.č.  (ich möchte – er möchte). 

 

 

Časování slovesa möchten: 

 

1.      ich möchte   wir möchten 

2.      du möchtest   ihr möchtet 

3.      er / sie / es möchte  sie / Sie möchten 

 

Slovesný tvar möchte se můţe pojit buďto s podstatným jménem, se zájmenem, nebo se 

slovesem. 

 

-          s podstatným jménem: 

 

 Ich möchte das Buch.   Chtěl bych tu knihu 

 Sie möchte ein Haus.   Chtěla by nějaký dům. 

 Möchtet ihr eine Katze?  Chtěli byste nějakou kočku? 

 

-          se zájmenem: 

 

 Ich möchte sie.  Chtěl bych ji. 

 Möchtest du es / das?  Chtěl bys to? 

 Wir möchten ihn.  Chtěli bychom ho. 

 

-          se slovesem 

      tady platí pravidlo, ţe sloveso, které vyjadřuje, co bych chtěl (bys chtěl / by 

chtěl apod.), je v infinitivu a stojí aţ na konci věty 

 

Ich möchte schlafen.   Chtěl bych spát. 

Möchte sie  nach Hause gehen?  Chtěla by jít domů? 

Wir möchten nicht Deutsch lernen. Nechtěli bychom se učit němčinu. 

 

     Věta můţe obsahovat libovolný počet větných členů, ale infinitiv slovesa je 

vţdy aţ na konci  

 

Er möchte mit der Frau am Freitag um drei Uhr in der Schule sprechen. 
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Slovesný tvar möchte znamená „chtěl bych“. Jedná se vlastně tedy o podmiňovací způsob. 

Nelze tedy překládat jako „chci“, „chceš“ apod. Pro to má němčina jiné sloveso – wollen. 

 

 Wir möchten einen Hund.    Chtěli bychom nějakého psa. 

             x 

 Wir wollen einen Hund.   Chceme nějakého psa. 
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22. Perfektum  

- sloţený čas minulý 

Perfektum se u pravidelných sloves se tvoří přidáním předpony ge- před kmen slovesa a 

koncovky -t nebo -tet  za kmen slovesa: 

machen   gemacht 

kochen   gekocht 

fragen   gefragt 

antworten   geantwortet 

warten   gewartet 

- u sloves končících na -ieren ( reparieren - opravovat, rasieren - oholit, informieren - 

informovat ) předponu ge- nepřidáváme: 

reparieren   Ich habe das Telefon  repariert.  Opravil jsem telefon. 

- u sloves s neodlučitelnou předponou předponu ge- také nepřidáváme (besucht, bestellt). 

- u sloves s odlučitelnou předponou se klade mezi předponu a kmen slovesa ( mitgemacht, 

ausgesucht). 

 

Perfektum pravidelných sloves 

ge - mach|en| + t 

Ich habe gemacht.                         

Du hast gemacht. 

Er hat gemacht. 

Wir haben gemacht. 

Ihr habt gemacht. 

Sie haben gemacht. 

Perfektum se tvoří podle vzorce: 

tvar pomocného slovesa  haben / sein  v přítomném čase    +     příčestí minulé 

 Ich habe die Aufgabe schon gemacht. 

        

Uţ jsem ten úkol udělal. 

        

Er ist vor einigen Minuten gekommen. 

        

Přišel před pár minutami. 
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Pouţití slovesa haben: 

besuchen jemanden     navštívit někoho   Ich habe ihn besucht. 

lesen etwas    číst něco    Ich habe das Buch gelesen. 

kochen etwas   vařit něco    Ich habe eine Suppe gekocht. 

beginnen    začít     Die Lektion hat begonnen. ( začátek děje ) 

enden        končit   Der Unterricht hat geendet. ( konec děje ) 

dauern       trvat     Die Vorstellung hat zwei Stunden gedauert. 

schlafen    spát     Er hat geschlafen.  

 

Pouţití slovesa sein: 

- u sloves, která  vyjadřují pohyb: 

kommen    přijít    Er ist gekommen. 

laufen    běhat    Sie ist gelaufen. 

gehen     jít             Wir sind langsam gegangen. 

fahren    jet    Sie sind schon gefahren. 

- u sloves, která vyjadřují změnu stavu: 

sterben   zemřít   Sie ist gestorben. 

aufstehen   vstát    Ich bin um sieben Uhr aufgestanden. 

ertrinken   utopit se   Der Mann ist ertrunken. 

aufblühen   rozkvést   Die Rosen sind aufgeblüht. 

- u sloves sein, bleiben a werden: 

sein    být    Ich bin im Supermarkt gewesen. 

bleiben   zůstat    Sie ist dort geblieben. 

werden   stát se   Er ist Lehrer geworden. 

 

 Cvičení: 

 

 1. Doplňte sloveso sein nebo haben: 

  1.  Ich ……. mir gestern ein Auto gekauft. 

  2.  Susi ……. fünf Jahre in Afrika geblieben. 

  3.  Er ……. meine Frau auf die Reise mitgenommen. 

  4.  Mein Vater ……. sich mit der Nachbarin unterhalten. 

  5.  Meine Schwester ……. mit dem Auto weggefahren. 

  6.  Ich ……. das Auto in die Garage gefahren. 
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  7.  Er ……. gerade zu uns gekommen. 

  8.  Ich ……. alles gegessen. 

  9.  Wann ……. ihr damit angefangen? 

10.  Wann ……. du gestern eingeschlafen? 

11.  Ich ……. am 17. Oktober geboren. 

 

 

2. Převeďte věty z minulosti do přítomnosti: 

 

1.  Sie haben Gulasch bestellt. 

2.  Ich bin heute Rad gefahren. 

3.  Er hat schönes Wetter gehabt. 

4.  Warum hast du so viel Geld ausgegeben? 

5.  Dazu haben wir Apfelsaft getrunken. 

6.  Es hat geregnet und geschneit zusammen. 

7.  Wir sind früh aufgestanden. 

8.  Wir haben lange gesprochen. 
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23. Préteritum pomocných sloves – jednoduchý čas minulý 

sein - být 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich war - byl jsem wir waren - byli jsme 

2. du warst - byl jsi ihr wart - byli jste 

3. er war - byl sie waren - byli 

 Ich war zu Hause allein.    Byl jsem doma sám. 

 Wo warst du den ganzen Tag?   Kde jsi celý den byl? 

haben - mít 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich hatte - měl jsem wir hatten - měli jsme 

2. du hattest - měl jsi ihr hattet - měli jste 

3. er hatte - měl sie hatten - měli 

 Ich hatte einen Bruder.   Měl jsem bratra. 

 Hattet ihr Zeit?    Měli jste čas? 

 

Cvičení: 

 1. Doplňte do vět préteritum slovesa sein: 

  1.  Ich ……. gestern mit meinen Freund im Restaurant. 

  2.  Letzte Woche ……. wunderschönes Wetter. 

  3.  ……. ihr auch in der Galerie? 

  4.  Nach drei Stunden …….sie ziemlich müde. 

  5.  Wir ……. vorgestern auch im Kino. 

  6.  …… Sie schon beim Arzt? 

  7.  Sein Mädchen ……. sehr nett. 

  8.  Mark, ……. du heute in der Schule? 

  9.  Ich …… gestern in Prag. 

10.  ……. er mit seinem Auto dort? 
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24. Sloveso WERDEN – budoucí čas 

- řadíme mezi pomocná slovesa, protoţe jím tvoříme budoucí čas.  

- toto sloveso má však i svůj význam, a to: stát se 

 

Časování slovesa werden: 

osoba číslo jednotné číslo množné 

1. ich werde  wir werden 

2. du wirst ihr werdet 

3. er, sie, es wird sie/ Sie werden 

 

Budoucí čas se tvoří pomocí werden a infinitivu plnovýznamového slovesa:  

 

Přítomný čas Budoucí čas 

ich frage ich werde fragen 

du fragst du wirst fragen 

er/sie/es fragt er/sie/es wird fragen 

wir fragen wir werden fragen 

ihr fragt ihr werdet fragen 

sie fragen sie werden fragen 

Sie fragen Sie werden fragen 

 
 

Pouţítí slovesa werden - stát se: 

 

Příklady: 

a) má sestra čeká dítě, já se tedy stanu tetou -  Ich werde Tante. 

b) - stmívá se - do němčiny se to překládá jako "stává se tmavo" - Es wird dunkel. 

- rozednívá se - do němčiny se to překládá jako "stává se světlo" - Es wird hell. 

- ona tloustne - do němčiny se to překládá jako "stává se tlustá"-    Sie wird dick. 
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Cvičení: 

  1.  Převeďte věty do budoucího času: 

  1.  Hans besucht seine Freundin. 

  2.  Ich komme bestimmt nicht. 

  3.  Wir machen es nächste Woche. 

  4.  Bist du zu Hause? 

  5.  Wohin geht ihr? 

  6.  Bist du damit zufrieden? 

  7.  Wir sind im Urlaub. 

  8.  Habt ihr mehr Zeit für mich? 

  9.  Er fühlt sich besser. 

10.  Hier baut man ein Einkaufszentrum. 

 

 2.  Přeložte: 

 

  1.  Zítra budu opravovat auto. 

  2.  Budeme ho navštěvovat. 

  3.  Budete mít zítra čas? 

  4.  Eva bude o víkendu pryč. 

  5.  Budu jezdit kaţdý týden domů. 

  6.  Oni budou rádi. 

  7.  Budeš pracovat sám. 

  8.  Doma budeme spokojení. 

  9.  Budeš vařit dobrý oběd? 

10. Táňa bude péct dort. 

 

 3. Doplňte správné tvary slovesa werden a přeložte: 

  1.  Er ……. groß. 

  2.  Das Obst ……. reif. 

  3.  Ich ……. Koch. 

  4.  Wir ……. Arbeiten. 

  5.  Es …… dunkel. 

  6.  Warum ……. du so rot? 

  7.  Wir ……. alt. 
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