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Milí přátelé,  
 
před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Německá gramatika B1. V tomto kurzu pro mírně a 
středně pokročilé si zopakujete a rozšíříte znalosti v používání časů, složitějších předložek  zájmen, 
podmiňovacího způsobu, infinitivu a dalších témat.  
Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve 
kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 3000 slovíček a procvičovacích 
vět.  
Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Prvně se u každé lekce seznamte 
se slovíčky (lekce 1 a 2). Dále máte k dispozici stručné vysvětlení gramatiky dané lekce. Jedná se 
opravdu o nejzákladnější pravidla, ve kterékoli jazykové učebnici najdete podrobnější vysvětlení 
včetně výjimek. Poté přejděte na věty. U každého bloku platí, že jakmile zvládnete poslech z němčiny 
do češtiny (lekce 3), přecházíte na překlad z češtiny do němčiny (lekce 4). Jakmile budete zvládat 
překládat věty z němčiny  do češtiny (lekce 5) v časové pauze před českým překladem, tak jste 
vyhráli. Navíc máte k dispozici i německý poslech (lekce6), kde se setkáte se sekvencí pouze 
německých  vět, kterým byste měli už bez problému rozumět.  
Ve skriptech najdete seznam stop k poslechu (kdybyste náhodou něčemu nerozuměli), oboustranné 
kartičky, díky nimž se můžete učit a opakovat i tehdy, když právě nemůžete poslouchat a pro ty, kteří 
se rádi zkouší, je v každé lekci připraven překladový test s klíčem. 
 
Postupujte následovně: 

• Zvolte si lekci, kterou chcete zvládnout. 

• Nastříhejte si oboustranné kartičky a rozdělte si je na slovíčka a věty. 

• Poslechněte si několikrát stopu 1 a stopu 2, poté si procházejte kartičky se slovíčky tak 

dlouho, dokud nebudete slovíčka ovládat. 

• Poslechněte si vysvětlení gramatického tématu dané lekce, v případě potřeby si vyhledejte 

podrobnější vysvětlení na internetu nebo v jazykové učebnici. 

• Poslechněte si několikrát věty ve směru překladu němčina – čeština. Poté si poslechněte 

několikrát směr čeština – němčina. Věty procvičujte i na kartičkách. Rozumíte německé větě 

dříve, než zazní český překlad? Přeložíte českou větu dříve, než zazní německý překlad? 

Rozumíte německým větám v lekci 6? Pokud si na všechny otázky odpovíte ano, tak vám 

blahopřeji a máte otevřenou cestu k další lekci. 

Zvládnutí jedné lekce by vám nemělo trvat déle než týden. Své výsledky si můžete zaznamenávat 
do tabulky, kterou najdete na následující straně. V té najdete také „rychlý“ seznam lekcí. 
Pokud se chcete na něco zeptat, kontaktujte mne prosím na emailu tomas@audioacademyeu.eu. 
Rád Vám s vaším učením pomohu.  
 
Mějte krásné dny a držím palce při výuce, 
 

Tomáš 
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Lekce 001_sloveso SEIN_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  normal •  normální 

•  dann •  potom 

•  außen •  vnějšek 

•  Bäcker, der •  pekař 

•  Frühling, der •  jaro 

•  draußen •  venku 

•  Elektriker, der •  elektrikář/ka 

•  Japaner, der •  Japonec/ Japonka 

•  Tafel, die •  tabule 

•  Hose, die •  kalhoty 

•  Russisch, das •  ruština 

•  Größe, die •  velikost 

•  dunkelblau •  tmavomodrý 

•  fremd •  cizí 

•  Studie, die •  studie 

•  Mal, das •  krát 

•  bequem •  pohodlný 

•  bereit •  připraven 

•  Brotzeit, die •  svačina, čas na svačinu 

•  glücklich •  šťastný 

•  Schade! •  Škoda! 

•  welcher, welches, welche •  který, které, která 

•  erfolgreich •  úspěšný 

•  fast •  skoro, téměř 

•  Basis, die •  základ 

•  normal •  normální 

•  alt •  starý 

•  offenbar •  zjevný 

•  tot •  mrtvý 

•  Dokumentation, die •  dokumentace 

•  beschäftigt •  zaneprázdněn 



 
8 

•  dunkel •  tmavý 

•  da •  tady 

•  Pflanzen, die •  rostliny 

•  Spanisch, das •  španělština 

•  Trainer, der •  trenér/ka 

•  wunderschön •  překrásný 

•  blond •  blond, světlý 

•  Azubi, der/die,, s •  učeň / učnice 

•  Dezember, der •  prosinec 

•  Künstler, der •  umělec 

•  Gefahr, die •  nebezpečí 

•  Automechaniker, der •  automechanik / automechanička 

•  Gerät, das •  zařízení 

 

Lekce 01_sloveso SEIN_slovní zásoba_přeložte!    

•  krát •  Mal, das 

•  pekař •  Bäcker, der 

•  elektrikář/ka •  Elektriker, der 

•  trenér/ka •  Trainer, der 

•  tmavý •  dunkel 

•  dokumentace •  Dokumentation, die 

•  venku •  draußen 

•  tmavomodrý •  dunkelblau 

•  kalhoty •  Hose, die 

•  umělec •  Künstler, der 

•  prosinec •  Dezember, der 

•  cizí •  fremd 

•  normální •  normal 

•  vnějšek •  außen 

•  svačina, čas na svačinu •  Brotzeit, die 

•  pohodlný •  bequem 

•  normální •  normal 
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•  Škoda! •  Schade! 

•  potom •  dann 

•  blond, světlý •  blond 

•  rostliny •  Pflanzen, die 

•  Japonec/ Japonka •  Japaner, der 

•  zjevný •  offenbar 

•  učeň / učnice •  Azubi, der/die,, s 

•  zaneprázdněn •  beschäftigt 

•  tady •  da 

•  automechanik / automechanička •  Automechaniker, der 

•  šťastný •  glücklich 

•  skoro, téměř •  fast 

•  starý •  alt 

•  překrásný •  wunderschön 

•  základ •  Basis, die 

•  velikost •  Größe, die 

•  jaro •  Frühling, der 

•  španělština •  Spanisch, das 

•  připraven •  bereit 

•  který, které, která •  welcher, welches, welche 

•  úspěšný •  erfolgreich 

•  mrtvý •  tot 

•  nebezpečí •  Gefahr, die 

•  studie •  Studie, die 

•  ruština •  Russisch, das 

•  tabule •  Tafel, die 

•  zařízení •  Gerät, das 
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Lekce 01_sloveso SEIN_pravidla používání   
  
V této lekci se naučíme pracovat se slovesem BÝT - SEIN.  
 
 ich   bin já     jsem  wir  sind my  jsme 
 du    bist ty     jsi   ihr  seid vy   jste 
 er      on   sie      sind    oni  jsou 
 sie   ist  ona   je 
 es  ono   Sie      sind Vy jste      
        (vykání) 
 
Povšimněme si, že v němčině vykáme 3. osobou množného čísla, takže vlastně onikáme.  2. osobou 
množného čísla (ihr) tedy tykáme více osobám a 3. osobou množného čísla (Sie) vykáme jedné nebo více 
osobám. 
 
Kladná oznamovací věta 
Ich bin schon hier.    Jsem už tady. 
Er ist zu Hause.    Je doma. (on) 
Es ist hier.     Je to tady. 

 
Záporná oznamovací věta 
V němčině se používá pro samostatnou zápornou odpověď slovo nein, kdežto pro zápor stojící ve větě 
záporka nicht.  
 
Sie sind nicht zu Hause.   Oni nejsou doma. 
Sie ist noch nicht hier.    Ona tady ještě není. 
 
Otázka 
Otázku vytvoříme tzv inverzí – tj převrácením slovosledu kladné oznamovací věty: 
Ist er hier?     Je tady? (on) 
Ist er nicht zu Hause?    Není doma? (on) 
Seid ihr zu Hause?    Jste doma? (tykání) 
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Lekce 01_sloveso SEIN_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Er ist sehr erfolgreich. •  Je velmi úspěšný. 

•  Er ist tot. •  Je mrtev. 

•  Das ist der Künstler. •  To je umělec. 

•  Das ist sehr günstig. •  To je velmi výhodné. 

•  Weihnachten ist im Dezember. •  Vánoce jsou v prosinci. 

•  Ich bin Automechaniker. •  Jsem automechanik. 

•  Ich mache die Tafel sauber. •  Mažu tabuli. 

•  Ist noch mehr Wurst da? •  Je tam ještě salám? 

•  In welchen Maßstab ist das Modell? •  V jakém měřítku je ten model? 

•  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. •  Základ pro spolupráci je dobrý. 

•  Das Buch ist einfach wunderschön. •  Ta kniha je jednoduše nádherná. 

•  Was ist das für eine Größe? •  Co je to za velikost? 

•  Offenbar sind Sie neu hier. •  Zjevně jste tady nový. 

•  Die Farbe ist für außen und innen. •  Tato barva je navenek i dovnitř. 

•  Er ist sehr altmodisch. •  Je velmi staromódní. 

•  Er ist mein Trainer. •  On je můj trenér. 

•  Das ist sehr bequem. •  To je velmi pohodlné. 

•  Er ist Elektriker. •  On je elektrikář. 

•  Ich bin Vegetarier. •  Jsem vegetarián. 

•  Ich bin bereit. •  Jsem připraven. 

•  Der Frühling ist da. •  Jaro je tady. 

•  Russisch ist leicht. •  Ruština je lehká. 

•  Er ist in Gefahr. •  On je v nebezpečí. 

•  Ist die Hose neu? •  Jsou ty kalhoty nové? 

•  Was sind das für Pflanzen? •  Co to jsou za rostliny. 

•  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. •  Manželství je svazek na celý život. 

•  Er ist sehr höflich. •  Je velmi zdvořilý. 

•  Das Marketing ist genial. •  Marketing je geniální. 

•  Und was dann? •  A co potom? 

•  Das ist Schade. •  To je škoda. 

•  Draußen ist es kalt. •  Venku je zima. 
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•  Ich bin fremd hier. •  Jsem tady cizí. 

•  Spanisch ist sehr schwer. •  Španělština je docela těžká. 

•  Ich bin sehr beschäftigt. •  Jsem velmi zaneprázdněný. 

•  Die Dokumentation ist nicht komplett. •  Dokumentace není kompletní. 

•  Das ist nicht normal. •  To není normální. 

•  Ich bin fast fertig. •  Jsem skoro hotov. 

•  Ich bin Bäcker. •  Jsem pekař. 

•  Das ist normal. •  To je normální. 

•  Ist es unvorstellbar? •  Je to nepředstavitelné? 

•  Es ist dunkelblau. •  Je to tmavomodré. 

•  Er ist noch Azubi. •  On je ještě učeň. 

•  Ich bin das erste Mal in Berlin. •  Jsem poprvé v Berlíně. 

•  Lidl ist eine Stiftung. •  Lídl je nadace. 

•  Er ist wieder da. •  On je opět tady. 

•  Er ist Japaner. •  On je Japonec. 

•  Es ist Brotzeit. •  Je čas svačiny. 

•  Ich bin glücklich. •  Jsem šťastný. 

•  Welches Datum ist heute? •  Jaké datum je dnes? 

•  Paprika ist gesund. •  Paprika je zdravá. 

•  Er ist sehr reich. •  Je velmi bohatý. 

•  Draußen ist es dunkel. •  Venku je tma. 

•  Ist das Schweinefleisch? •  Je to vepřové maso? 

•  Das Haus ist alt. •  Ten dům je starý. 

•  Er ist sehr traurig. •  Je docela smutný. 

•  Ich bin nicht blond. •  Nejsem blond. 

•  Was für ein Gerät ist das? •  Jaké zařízení to je? 

 

Lekce 01_sloveso SEIN_procvičovací věty_přeložte!   

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  Co je to za velikost? •  Was ist das für eine Größe? 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 
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•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  On je můj trenér. •  Er ist mein Trainer. 

•  Marketing je geniální. •  Das Marketing ist genial. 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  Je mrtev. •  Er ist tot. 

•  Jsou ty kalhoty nové? •  Ist die Hose neu? 

•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. •  Ich bin sehr beschäftigt. 

•  Jsem automechanik. •  Ich bin Automechaniker. 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 

•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 
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•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  Jsem pekař. •  Ich bin Bäcker. 

•  Tato barva je navenek i dovnitř. •  Die Farbe ist für außen und innen. 

•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  To je umělec. •  Das ist der Künstler. 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  Je velmi úspěšný. •  Er ist sehr erfolgreich. 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 

•  Jsem skoro hotov. •  Ich bin fast fertig. 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  On je v nebezpečí. •  Er ist in Gefahr. 

•  On je elektrikář. •  Er ist Elektriker. 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  Základ pro spolupráci je dobrý. •  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 

 

Lekce 01_sloveso SEIN_poslouchejte německy!    

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  To je umělec. •  Das ist der Künstler. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  On je v nebezpečí. •  Er ist in Gefahr. 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 

•  Jsem automechanik. •  Ich bin Automechaniker. 
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•  Tato barva je navenek i dovnitř. •  Die Farbe ist für außen und innen. 

•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  Jsem skoro hotov. •  Ich bin fast fertig. 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  Marketing je geniální. •  Das Marketing ist genial. 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. •  Ich bin sehr beschäftigt. 

•  Co je to za velikost? •  Was ist das für eine Größe? 

•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  On je můj trenér. •  Er ist mein Trainer. 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  Jsem pekař. •  Ich bin Bäcker. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  On je elektrikář. •  Er ist Elektriker. 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 
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•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 

•  Základ pro spolupráci je dobrý. •  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  Je velmi úspěšný. •  Er ist sehr erfolgreich. 

•  Jsou ty kalhoty nové? •  Ist die Hose neu? 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  Je mrtev. •  Er ist tot. 

•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 
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Lekce 01_sloveso SEIN_karty     
 

Er ist Japaner. Russisch ist leicht. Weihnachten ist im Dezember. 

Ist die Hose neu? Es ist Brotzeit. Paprika ist gesund. 

Ist das Schweinefleisch? Ist noch mehr Wurst da? 
Die Dokumentation ist nicht 

komplett. 

Das ist Schade. Ich bin fast fertig. Er ist in Gefahr. 

Die Basis für eine 
Zusammenarbeit ist gut. 

Er ist tot. Das Marketing ist genial. 

Ich bin Automechaniker. Ich bin Bäcker. Er ist Elektriker. 
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Vánoce jsou v prosinci. Ruština je lehká. On je Japonec. 

Paprika je zdravá. Je čas svačiny. Jsou ty kalhoty nové? 

Dokumentace není kompletní. Je tam ještě salám? Je to vepřové maso? 

On je v nebezpečí. Jsem skoro hotov. To je škoda. 

Marketing je geniální. Je mrtev. 
Základ pro spolupráci je 

dobrý. 

On je elektrikář. Jsem pekař. Jsem automechanik. 

 
 
 
 
 
 
 



 
19 

Er ist mein Trainer. Ich bin sehr beschäftigt. Er ist sehr erfolgreich. 

Lidl ist eine Stiftung. Ich bin fremd hier. Offenbar sind Sie neu hier. 

Ich bin Vegetarier. Ich bin nicht blond. Ich bin bereit. 

Ist es unvorstellbar? 
In welchen Maßstab ist das 

Modell? 
Er ist noch Azubi. 

Ich mache die Tafel sauber. Spanisch ist sehr schwer. Das ist der Künstler. 

Er ist wieder da. Welches Datum ist heute? Das Haus ist alt. 
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Je velmi úspěšný. Jsem velmi zaneprázdněný. On je můj trenér. 

Zjevně jste tady nový. Jsem tady cizí. Lídl je nadace. 

Jsem připraven. Nejsem blond. Jsem vegetarián. 

On je ještě učeň. V jakém měřítku je ten model? Je to nepředstavitelné? 

To je umělec. Španělština je docela těžká. Mažu tabuli. 

Ten dům je starý. Jaké datum je dnes? On je opět tady. 
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Das ist sehr günstig. Das ist sehr bequem. Es ist dunkelblau. 

Er ist sehr altmodisch. Ich bin glücklich. 
Das Buch ist einfach 

wunderschön. 

Er ist sehr höflich. Er ist sehr reich. Er ist sehr traurig. 

Und was dann? Der Frühling ist da. Das ist nicht normal. 

Das ist normal. Ich bin das erste Mal in Berlin. Was ist das für eine Größe? 

Die Farbe ist für außen und 
innen. 

Draußen ist es kalt. 
Die Ehe ist der Bund fürs 

Leben. 
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Je to tmavomodré. To je velmi pohodlné. To je velmi výhodné. 

Ta kniha je jednoduše 
nádherná. 

Jsem šťastný. Je velmi staromódní. 

Je docela smutný. Je velmi bohatý. Je velmi zdvořilý. 

To není normální. Jaro je tady. A co potom? 

Co je to za velikost? Jsem poprvé v Berlíně. To je normální. 

Manželství je svazek na celý 
život. 

Venku je zima. 
Tato barva je navenek i 

dovnitř. 
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Draußen ist es dunkel. Was sind das für Pflanzen? Was für ein Gerät ist das? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Jaké zařízení to je? Co to jsou za rostliny. Venku je tma. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_test      

•  Je velmi bohatý. ................................................................. 

•  On je v nebezpečí. ................................................................. 

•  Je velmi úspěšný. ................................................................. 

•  Je velmi staromódní. ................................................................. 

•  V jakém měřítku je ten model? ................................................................. 

•  Jsem automechanik. ................................................................. 

•  Je to tmavomodré. ................................................................. 

•  Ten dům je starý. ................................................................. 

•  Paprika je zdravá. ................................................................. 

•  Jsou ty kalhoty nové? ................................................................. 

•  Tato barva je navenek i dovnitř. ................................................................. 

•  On je opět tady. ................................................................. 

•  Vánoce jsou v prosinci. ................................................................. 

•  Venku je zima. ................................................................. 

•  Jaké zařízení to je? ................................................................. 

•  On je můj trenér. ................................................................. 

•  Jaro je tady. ................................................................. 

•  Mažu tabuli. ................................................................. 

•  Je tam ještě salám? ................................................................. 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. ................................................................. 

•  Dokumentace není kompletní. ................................................................. 

•  To je umělec. ................................................................. 
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•  On je ještě učeň. ................................................................. 

•  Jsem tady cizí. ................................................................. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. ................................................................. 

•  Ruština je lehká. ................................................................. 

•  Nejsem blond. ................................................................. 

•  Jsem připraven. ................................................................. 

•  Manželství je svazek na celý život. ................................................................. 

•  Je to vepřové maso? ................................................................. 

•  To je velmi pohodlné. ................................................................. 

•  Základ pro spolupráci je dobrý. ................................................................. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. ................................................................. 

•  On je elektrikář. ................................................................. 

•  Venku je tma. ................................................................. 

•  Marketing je geniální. ................................................................. 

•  On je Japonec. ................................................................. 

•  Španělština je docela těžká. ................................................................. 

•  A co potom? ................................................................. 

•  To je normální. ................................................................. 

•  Lídl je nadace. ................................................................. 

•  Je čas svačiny. ................................................................. 

•  Zjevně jste tady nový. ................................................................. 

•  Jsem pekař. ................................................................. 

•  To je škoda. ................................................................. 
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•  Jaké datum je dnes? ................................................................. 

•  Je docela smutný. ................................................................. 

•  Je mrtev. ................................................................. 

•  Jsem skoro hotov. ................................................................. 

•  Je to nepředstavitelné? ................................................................. 

•  Co je to za velikost? ................................................................. 

•  Jsem vegetarián. ................................................................. 

•  To není normální. ................................................................. 

•  Jsem šťastný. ................................................................. 

•  Co to jsou za rostliny. ................................................................. 

•  To je velmi výhodné. ................................................................. 

•  Je velmi zdvořilý. ................................................................. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_test_řešení      

•  Je velmi bohatý. •  Er ist sehr reich. 

•  On je v nebezpečí. •  Er ist in Gefahr. 

•  Je velmi úspěšný. •  Er ist sehr erfolgreich. 

•  Je velmi staromódní. •  Er ist sehr altmodisch. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  Jsem automechanik. •  Ich bin Automechaniker. 

•  Je to tmavomodré. •  Es ist dunkelblau. 

•  Ten dům je starý. •  Das Haus ist alt. 

•  Paprika je zdravá. •  Paprika ist gesund. 

•  Jsou ty kalhoty nové? •  Ist die Hose neu? 

•  Tato barva je navenek i dovnitř. •  Die Farbe ist für außen und innen. 

•  On je opět tady. •  Er ist wieder da. 

•  Vánoce jsou v prosinci. •  Weihnachten ist im Dezember. 

•  Venku je zima. •  Draußen ist es kalt. 

•  Jaké zařízení to je? •  Was für ein Gerät ist das? 

•  On je můj trenér. •  Er ist mein Trainer. 

•  Jaro je tady. •  Der Frühling ist da. 

•  Mažu tabuli. •  Ich mache die Tafel sauber. 

•  Je tam ještě salám? •  Ist noch mehr Wurst da? 

•  Jsem velmi zaneprázdněný. •  Ich bin sehr beschäftigt. 

•  Dokumentace není kompletní. •  Die Dokumentation ist nicht komplett. 

•  To je umělec. •  Das ist der Künstler. 

•  On je ještě učeň. •  Er ist noch Azubi. 

•  Jsem tady cizí. •  Ich bin fremd hier. 

•  Ta kniha je jednoduše nádherná. •  Das Buch ist einfach wunderschön. 

•  Ruština je lehká. •  Russisch ist leicht. 

•  Nejsem blond. •  Ich bin nicht blond. 

•  Jsem připraven. •  Ich bin bereit. 

•  Manželství je svazek na celý život. •  Die Ehe ist der Bund fürs Leben. 

•  Je to vepřové maso? •  Ist das Schweinefleisch? 

•  To je velmi pohodlné. •  Das ist sehr bequem. 
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•  Základ pro spolupráci je dobrý. •  Die Basis für eine Zusammenarbeit ist gut. 

•  Jsem poprvé v Berlíně. •  Ich bin das erste Mal in Berlin. 

•  On je elektrikář. •  Er ist Elektriker. 

•  Venku je tma. •  Draußen ist es dunkel. 

•  Marketing je geniální. •  Das Marketing ist genial. 

•  On je Japonec. •  Er ist Japaner. 

•  Španělština je docela těžká. •  Spanisch ist sehr schwer. 

•  A co potom? •  Und was dann? 

•  To je normální. •  Das ist normal. 

•  Lídl je nadace. •  Lidl ist eine Stiftung. 

•  Je čas svačiny. •  Es ist Brotzeit. 

•  Zjevně jste tady nový. •  Offenbar sind Sie neu hier. 

•  Jsem pekař. •  Ich bin Bäcker. 

•  To je škoda. •  Das ist Schade. 

•  Jaké datum je dnes? •  Welches Datum ist heute? 

•  Je docela smutný. •  Er ist sehr traurig. 

•  Je mrtev. •  Er ist tot. 

•  Jsem skoro hotov. •  Ich bin fast fertig. 

•  Je to nepředstavitelné? •  Ist es unvorstellbar? 

•  Co je to za velikost? •  Was ist das für eine Größe? 

•  Jsem vegetarián. •  Ich bin Vegetarier. 

•  To není normální. •  Das ist nicht normal. 

•  Jsem šťastný. •  Ich bin glücklich. 

•  Co to jsou za rostliny. •  Was sind das für Pflanzen? 

•  To je velmi výhodné. •  Das ist sehr günstig. 

•  Je velmi zdvořilý. •  Er ist sehr höflich. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  Hals, der •  krk 

•  oft •  často 

•  lauten •  znít 

•  feiern •  slavit 

•  allerdings •  ostatně 

•  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 
ihr hört, sie hören 

•  slyšet 

•  weniger •  méně 

•  produzieren •  produkovat 

•  genauso •  stejně tak 

•  Oktober, der •  říjen 

•  natürlich •  přirozeně 

•  gern haben •  mít rád 

•  häufig •  často 

•  Apfelkuchen, der •  jablečný koláč 

•  Turm, der, ü-e •  věž 

•  gerade •  už 

•  erneut •  znovu 

•  später •  později 

•  Skifahren, das •  lyžování 

•  Apfel, der •  jablko 

•  Rechte, die •  práva 

•  mindestens •  nejméně 

•  Medikament, das •  lék 

•  Schicksal, das •  osud 

•  Möbel, das •  nábytek 

•  Juni, der •  červen 

•  Mut, der •  odvaha 

•  Rücken, der •  záda 

•  Besichtigung, die •  prohlídka 

•  Kosmetik, die •  kosmetika 

•  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir •  vědět 
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wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  November, der •  listopad 

•  trainieren •  trénovat 

•  relativ •  relativně 

•  Taxifahrer, der •  taxikář/ka 

•  spazieren gehen, spazieren gegangen •  jít na procházku 

•  gleich •  hned 

•  Kurs, der •  kurz 

•  üben •  cvičit 

•  zusätzlich •  dodatečný 

•  Bratwurst, die •  klobása 

•  hauptsächlich •  hlavně 

•  September, der •  září 

•  Bürger, der •  občan 

•  etwas •  něco 

•  heißen •  jmenovat se, znamenat 

•  Juli, der •  červenec 

•  Halsschmerzen, die •  bolesti krku 

•  Hunger, der •  hlad 

•  Anwendung, die •  použití 

•  März, der •  březen 

•  genauso •  stejně tak 

•  Dienstag, der •  úterý 

•  Genehmigung, die •  schválení 

•  Rückgang , der •  úbytek 

•  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 
bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 
bekommen 

•  dostat 

•  oben •  nahoře 

•  Verlag, der •  nakladatelství 

•  Mai •  květen 

•  ausländische •  zahraniční 



 
32 

•  unter anderem •  kromě jiného 

•  Schluss machen •  ukončit 

•  Qualitätskontrolle, die •  kontrola kvality 

•  Violine, die •  housle 

•  drin, (sein) •  (být) uvnitř 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_slovní zásoba_přeložte 

•  dostat •  bekommen - ich bekomme, du bekommst, er 
bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie 
bekommen 

•  úterý •  Dienstag, der 

•  vědět •  wissen - ich weiß, du weißt, er weiß, wir 
wissen, ihr wisst, sie wissen 

•  něco •  etwas 

•  jablečný koláč •  Apfelkuchen, der 

•  cvičit •  üben 

•  dodatečný •  zusätzlich 

•  hlad •  Hunger, der 

•  nakladatelství •  Verlag, der 

•  osud •  Schicksal, das 

•  ukončit •  Schluss machen 

•  taxikář/ka •  Taxifahrer, der 

•  schválení •  Genehmigung, die 

•  kromě jiného •  unter anderem 

•  slavit •  feiern 

•  lék •  Medikament, das 

•  kontrola kvality •  Qualitätskontrolle, die 

•  méně •  weniger 

•  relativně •  relativ 

•  jablko •  Apfel, der 

•  nejméně •  mindestens 

•  občan •  Bürger, der 

•  housle •  Violine, die 
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•  úbytek •  Rückgang , der 

•  později •  später 

•  ostatně •  allerdings 

•  lyžování •  Skifahren, das 

•  zahraniční •  ausländische 

•  trénovat •  trainieren 

•  často •  oft 

•  odvaha •  Mut, der 

•  krk •  Hals, der 

•  hlavně •  hauptsächlich 

•  jít na procházku •  spazieren gehen, spazieren gegangen 

•  září •  September, der 

•  bolesti krku •  Halsschmerzen, die 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  stejně tak •  genauso 

•  říjen •  Oktober, der 

•  hned •  gleich 

•  věž •  Turm, der, ü-e 

•  prohlídka •  Besichtigung, die 

•  produkovat •  produzieren 

•  listopad •  November, der 

•  práva •  Rechte, die 

•  znít •  lauten 

•  stejně tak •  genauso 

•  březen •  März, der 

•  klobása •  Bratwurst, die 

•  často •  häufig 

•  červenec •  Juli, der 

•  použití •  Anwendung, die 

•  slyšet •  hören - ich höre, du hörst, er hört, wir hören, 
ihr hört, sie hören 

•  červen •  Juni, der 

•  už •  gerade 
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•  květen •  Mai 

•  nábytek •  Möbel, das 

•  kosmetika •  Kosmetik, die 

•  záda •  Rücken, der 

•  přirozeně •  natürlich 

•  kurz •  Kurs, der 

•  nahoře •  oben 

•  jmenovat se, znamenat •  heißen 

•  mít rád •  gern haben 

•  znovu •  erneut 

•  (být) uvnitř •  drin, (sein) 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_pravidla používání    
 
Nejprve se seznamme se slovesem HABEN – mít 
Ich habe ein Auto.  Já mám auto.        Wir haben ein Auto.           Máme auto. 
Du hast  Geld.       Ty máš peníze. Ihr habt eine Zeitung. Vy máte noviny. 
Sie hat ein Haus.      Ona má dům. Sie haben ein Buch. Oni mají knihu. 
 
Dále se naučme časovat pravidelná slovesa.Zíkladem každého časování je neurčitek, nebo tzv.  infinitiv (sein, 
haben, kommen).  Oddělíme - li od tohoto tvaru koncovku  -en, získáme kmen slovesa, tedy (komm-), ke 
kterému pak při časování přidáváme různé koncovky. 
 
ich     komm   -e   já  přijdu  wir    komm   -en my přijdeme 
 
du      komm   -st ty přijdeš  ihr     komm   - t  vy přijdete 
 
er  on    sie     komm   -en oni přijdou 
sie     komm   -t  ona přijde 
es  ono    Sie     komm   -en Vy přijdete 
 
 Sie kommen gleich.                                      (Oni) přijdou hned.   
 
 Der Bus aus Berlin kommt gleich.                   Autobus z Berlína přijede hned.   
 
 Wir kommen nicht.                                             My nepřijdeme. 
 
 Kommt ihr bald?                                                Přijdete brzy? 
 
 Wann kommst du nach Hause?                       Kdy přijdeš domů?                 
 
Končí - li kmen slovesa na  -t , -d (arbeit-en, wart-en), vkládáme před koncovku v 2. osobě jedn. a množ. 
čísla a ve 3. osobě jedn. čísla tzv. vkladné -e- (du wart-e-st, er  arbeit-e-t). 
 Ich arbeite  Já pracuji 
 Du arbeitest  Ty pracuješ 
 Er arbeitet  On pracuje 
 Wir arbeiten  My pracujeme 
 Ihr arbeitet  Vy pracujete 
 Sie arbeiten  Oni pracují 
 
Procvičujte:  
Er arbeitet nicht .    On nepracuje. 
Wo arbeiten Sie?     Kde pracujete? 
Wo arbeitet ihr, Jungs?    Kde pracujete, kluci? 
Verstehst du?      Rozumíš? 
Wo gehen wir hin? Wohin gehen wir?  Kam jdeme? 
Lernst du Englisch?     Učíš se anglicky? 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Hast du auch Weißbrot? •  Máš i bílý chléb? 

•  Ich kenne meine Rechte. •  Znám svá práva. 

•  Besitzt du ein Auto? •  Vlastníš auto? 

•  Ich komme gleich. •  Přijdu hned. 

•  Wie funktioniert die Anwendung? •  Jak funguje to použití? 

•  Er hat Mut. •  Má odvahu. 

•  Das ist Schicksal. •  To je osud. 

•  Sie produzieren den Film in Berlin. •  Produkují ten film v Berlíně. 

•  Vor Mittwoch kommt Dienstag. •  Před středou přichází úterý. 

•  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. •  Jím hlavně ovoce a zeleninu. 

•  Ich verstehe nichts. •  Nerozumím ničemu. 

•  Ich bin genauso begierig. •  Jsem stejně dychtivý. 

•  Wir gehen zusammen. •  Jdeme spolu. 

•  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. •  Od určité doby chodím často sportovat. 

•  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. •  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. 

•  Übung macht Meister. •  Cvičení dělá mistra. 

•  Ich mache die Qualitätskontrolle. •  Dělám kontrolu kvality. 

•  November kommt vor Dezember. •  Listopad přichází před prosincem. 

•  Ich gehe, allerdings nicht gern. •  Jdu, ostatně nerad. 

•  Er arbeitet als Taxifahrer in München. •  Pracuje jako taxikář v Mnichově. 

•  Das sehe ich oft. •  To vídávám často. 

•  Ich habe Hunger. •  Mám hlad. 

•  Ich weiß es nicht. •  Nevím to. 

•  Natürlich komme ich. •  Jasně, že přijdu. 

•  Ich gehe trainieren. •  Jdu trénovat. 

•  Wir haben unter anderem auch Wein. •  Máme kromě jiného také víno. 

•  Welcher Verlag druckt das Buch? •  Které nakladatelství tiskne tu knihu? 

•  Gehen wir heute feiern? •  Jdeme dnes slavit? 

•  Ich pflücke Äpfel. •  Trhám jablka. 

•  Das Medikament wirkt gut. •  Ten lék působí dobře. 

•  Was heißt das? •  Co to znamená? 
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•  Wir beliefern ausländische Firmen. •  Dodáváme zahraničním firmám. 

•  Juni kommt vor Juli. •  Červen přichází před červencem. 

•  Ich mache Marmelade gern selbst. •  Ráda dělám marmelády sama. 

•  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. •  Každý dospělý občan má volební právo. 

•  Ich schlafe oben. •  Spím nahoře. 

•  Wie lautet Ihre Nummer? •  Jaké máte číslo? 

•  Ich habe die Genehmigung. •  Mám povolení. 

•  Das kostet weniger •  To stojí méně. 

•  Sie kommt gerade. •  Ona už jde. 

•  Ich liebe deutsche Bratwurst. •  Mám rád německou klobásu. 

•  Ich benutze keine Kosmetik. •  Nepoužívám kosmetiku. 

•  Machen wir eine Schloss Besichtigung? •  Uděláme prohlídku hradu? 

•  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. •  Dělám špagety s rajskou omáčkou. 

•  Gehen wir spazieren? •  Jdeme se projít? 

•  Wir machen Schluss. •  Ukončíme to. 

•  Ich komme später. •  Přijdu později. 

•  Er bekommt Taschengeld. •  Dostává kapesné. 

•  Oktober kommt nach September. •  Říjen přichází po září. 

•  Ich habe deinen Namen so gern. •  Mám tvé jméno tak rád. 

•  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. •  V měsíci květnu mám narozeniny. 

•  Ich habe es nicht nötig. •  Nemám to zapotřebí. 

•  Was hörst du? •  Co slyšíš? 

•  Hier herrscht Chaos. •  Tady panuje chaos. 

•  Ich versuche es erneut. •  Zkouším to znovu. 

•  Kostet das etwas zusätzlich? •  Stojí to něco navíc? 

•  Ich habe Schmerzen im Rücken. •  Mám bolesti v zádech. 

•  Wir brauchen etwas anderes. •  Potřebujeme něco jiného. 

•  Ich habe Halsschmerzen. •  Mám bolesti v krku. 

•  Ich gehe Möbel kaufen. •  Jdu koupit nábytek. 

•  März kommt vor April. •  Březen přichází před dubnem. 

•  Das ist relativ genau. •  To je relativně dost. 

•  Ich backe Apfelkuchen. •  Peču jablečný koláč. 



 
38 

•  Ich habe diese Woche viel Stress. •  Tento týden mám hodně stresu. 

•  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. 

•  Haben Sie Halsschmerzen? •  Máte bolesti v krku? 

•  Welchen Kurs segeln wir? •  Jaký kurz nastavíme? 

•  Juli kommt vor August. •  Červenec přichází před srpnem. 

•  Gehen wir Skifahren? •  Jdeme lyžovat? 

•  Ich spiele Violine. •  Hraji na housle. 

•  Welchen Kurs segeln wir? •  Jaký kurz nastavíme? 

•  Diese Figuren sammele ich. •  Ty figurky sbírám. 

•  Ich habe Kopfschmerzen. •  Mám bolesti hlavy. 

•  Das kostet mindestens 10 Euro. •  Stojí to minimálně deset euro. 

•  Dort steht ein Turm. •  Tam stojí nějaká věž. 

•  September kommt vor Oktober. •  Září přichází před říjnem. 

•  Ich habe Rückenschmerzen. •  Mám bolesti zad. 

•  Ich habe Schnupfen. •  Mám rýmu. 

•  Ich koche noch Reis. •  Vařím ještě rýži. 

•  Ich warte drin. •  Čekám uvnitř. 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_procvičovací věty_přeložte!   

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  Pracuje jako taxikář v Mnichově. •  Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

•  Jak funguje to použití? •  Wie funktioniert die Anwendung? 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  Máme kromě jiného také víno. •  Wir haben unter anderem auch Wein. 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 



 
39 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. •  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. •  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 

•  Mám bolesti v krku. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 

•  Mám bolesti hlavy. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? •  Welcher Verlag druckt das Buch? 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 

•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 

•  Před středou přichází úterý. •  Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

•  Nepoužívám kosmetiku. •  Ich benutze keine Kosmetik. 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  Nerozumím ničemu. •  Ich verstehe nichts. 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 
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•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  Ona už jde. •  Sie kommt gerade. 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 

•  Zkouším to znovu. •  Ich versuche es erneut. 

•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  Jdeme se projít? •  Gehen wir spazieren? 

•  Ten lék působí dobře. •  Das Medikament wirkt gut. 

•  Mám povolení. •  Ich habe die Genehmigung. 

•  Jdu, ostatně nerad. •  Ich gehe, allerdings nicht gern. 

•  Od určité doby chodím často sportovat. •  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  Spím nahoře. •  Ich schlafe oben. 

•  To vídávám často. •  Das sehe ich oft. 

•  Mám bolesti zad. •  Ich habe Rückenschmerzen. 

•  Jdu koupit nábytek. •  Ich gehe Möbel kaufen. 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  Máte bolesti v krku? •  Haben Sie Halsschmerzen? 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  Dělám kontrolu kvality. •  Ich mache die Qualitätskontrolle. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 
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•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  Mám rýmu. •  Ich habe Schnupfen. 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_poslouchejte německy!   

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  Ten lék působí dobře. •  Das Medikament wirkt gut. 

•  Mám bolesti v krku. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 

•  Mám povolení. •  Ich habe die Genehmigung. 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 

•  Jdeme se projít? •  Gehen wir spazieren? 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  Pracuje jako taxikář v Mnichově. •  Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  Mám rýmu. •  Ich habe Schnupfen. 

•  Jdu koupit nábytek. •  Ich gehe Möbel kaufen. 

•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. •  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  Nepoužívám kosmetiku. •  Ich benutze keine Kosmetik. 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  To vídávám často. •  Das sehe ich oft. 

•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 
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•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  Zkouším to znovu. •  Ich versuche es erneut. 

•  Dělám kontrolu kvality. •  Ich mache die Qualitätskontrolle. 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  Mám bolesti zad. •  Ich habe Rückenschmerzen. 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? •  Welcher Verlag druckt das Buch? 

•  Nerozumím ničemu. •  Ich verstehe nichts. 

•  Před středou přichází úterý. •  Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  Ona už jde. •  Sie kommt gerade. 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  Spím nahoře. •  Ich schlafe oben. 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 

•  Od určité doby chodím často sportovat. •  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 

•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. •  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

•  Máte bolesti v krku? •  Haben Sie Halsschmerzen? 

•  Máme kromě jiného také víno. •  Wir haben unter anderem auch Wein. 
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•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 

•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 

•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  Jak funguje to použití? •  Wie funktioniert die Anwendung? 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  Mám bolesti hlavy. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Jdu, ostatně nerad. •  Ich gehe, allerdings nicht gern. 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_karty      
 

Kostet das etwas zusätzlich? Ich weiß es nicht. Er bekommt Taschengeld. 

Was hörst du? 
Ich habe deinen Namen so 

gern. 
Wie lautet Ihre Nummer? 

Ich habe es nicht nötig. Was heißt das? Ich gehe Möbel kaufen. 

Dort steht ein Turm. 
Machen wir eine Schloss 

Besichtigung? 
Wir beliefern ausländische 

Firmen. 

Ich komme später. 
Vor Mittwoch kommt 

Dienstag. 
Ich habe im Monat Mai 

Geburtstag. 

Ich komme gleich. März kommt vor April. Juni kommt vor Juli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
45 

Dostává kapesné. Nevím to. Stojí to něco navíc? 

Jaké máte číslo? Mám tvé jméno tak rád. Co slyšíš? 

Jdu koupit nábytek. Co to znamená? Nemám to zapotřebí. 

Dodáváme zahraničním 
firmám. 

Uděláme prohlídku hradu? Tam stojí nějaká věž. 

V měsíci květnu mám 
narozeniny. 

Před středou přichází úterý. Přijdu později. 

Červen přichází před 
červencem. 

Březen přichází před dubnem. Přijdu hned. 
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September kommt vor 
Oktober. 

Oktober kommt nach 
September. 

Juli kommt vor August. 

November kommt vor 
Dezember. 

Ich benutze keine Kosmetik. Ich habe Rückenschmerzen. 

Haben Sie Halsschmerzen? Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. 

Das Medikament wirkt gut. Ich habe Schnupfen. Ich habe Hunger. 

Ich pflücke Äpfel. Ich backe Apfelkuchen. Ich liebe deutsche Bratwurst. 

Ich mache Marmelade gern 
selbst. 

Ich koche noch Reis. 
Ich kaufe noch eine Tafel 

Schokolade. 
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Červenec přichází před 
srpnem. 

Říjen přichází po září. Září přichází před říjnem. 

Mám bolesti zad. Nepoužívám kosmetiku. 
Listopad přichází před 

prosincem. 

Mám bolesti hlavy. Mám bolesti v krku. Máte bolesti v krku? 

Mám hlad. Mám rýmu. Ten lék působí dobře. 

Mám rád německou klobásu. Peču jablečný koláč. Trhám jablka. 

Koupím ještě jednu tabulku 
čokolády. 

Vařím ještě rýži. Ráda dělám marmelády sama. 
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Ich mache Spaghetti mit 
Tomatensoße. 

Hast du auch Weißbrot? Ich verstehe nichts. 

Ich gehe, allerdings nicht gern. Sie kommt gerade. Das sehe ich oft. 

Ich versuche es erneut. 
Wir haben unter anderem auch 

Wein. 
Ich schlafe oben. 

Ich gehe seit einiger Zeit 
häufig zum Sport. 

Welchen Kurs segeln wir? Welchen Kurs segeln wir? 

Wie funktioniert die 
Anwendung? 

Ich mache die 
Qualitätskontrolle. 

Er arbeitet als Taxifahrer in 
München. 

Wir beobachten einen 
Rückgang bei den 

Bestellungen. 
Ich habe die Genehmigung. Wir gehen zusammen. 
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Nerozumím ničemu. Máš i bílý chléb? 
Dělám špagety s rajskou 

omáčkou. 

To vídávám často. Ona už jde. Jdu, ostatně nerad. 

Spím nahoře. Máme kromě jiného také víno. Zkouším to znovu. 

Jaký kurz nastavíme? Jaký kurz nastavíme? 
Od určité doby chodím často 

sportovat. 

Pracuje jako taxikář v 
Mnichově. 

Dělám kontrolu kvality. Jak funguje to použití? 

Jdeme spolu. Mám povolení. 
Pozorujeme úbytek v 

objednávkách. 
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Jeder erwachsene Bürger hat 
ein Wahlrecht. 

Ich habe diese Woche viel 
Stress. 

Das ist Schicksal. 

Ich kenne meine Rechte. 
Ich habe Schmerzen im 

Rücken. 
Das kostet weniger 

Das kostet mindestens 10 
Euro. 

Das ist relativ genau. 
Ich esse hauptsächlich Obst 

und Gemüse. 

Ich bin genauso begierig. Ich gehe trainieren. Übung macht Meister. 

Ich spiele Violine. Gehen wir Skifahren? Gehen wir spazieren? 

Welcher Verlag druckt das 
Buch? 

Gehen wir heute feiern? Diese Figuren sammele ich. 
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To je osud. 
Tento týden mám hodně 

stresu. 
Každý dospělý občan má 

volební právo. 

To stojí méně. Mám bolesti v zádech. Znám svá práva. 

Jím hlavně ovoce a zeleninu. To je relativně dost. Stojí to minimálně deset euro. 

Cvičení dělá mistra. Jdu trénovat. Jsem stejně dychtivý. 

Jdeme se projít? Jdeme lyžovat? Hraji na housle. 

Ty figurky sbírám. Jdeme dnes slavit? 
Které nakladatelství tiskne tu 

knihu? 
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Sie produzieren den Film in 
Berlin. 

Wir brauchen etwas anderes. Hier herrscht Chaos. 

Natürlich komme ich. Besitzt du ein Auto? Wir machen Schluss. 

Er hat Mut. Ich warte drin. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Tady panuje chaos. Potřebujeme něco jiného. Produkují ten film v Berlíně. 

Ukončíme to. Vlastníš auto? Jasně, že přijdu. 

-  Čekám uvnitř. Má odvahu. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_test   

•  Ten lék působí dobře. ................................................................. 

•  Jdeme spolu. ................................................................. 

•  Potřebujeme něco jiného. ................................................................. 

•  Uděláme prohlídku hradu? ................................................................. 

•  Mám rád německou klobásu. ................................................................. 

•  Mám bolesti v zádech. ................................................................. 

•  Nemám to zapotřebí. ................................................................. 

•  Ráda dělám marmelády sama. ................................................................. 

•  Ty figurky sbírám. ................................................................. 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? ................................................................. 

•  Každý dospělý občan má volební právo. ................................................................. 

•  Červen přichází před červencem. ................................................................. 

•  Listopad přichází před prosincem. ................................................................. 

•  Dodáváme zahraničním firmám. ................................................................. 

•  Trhám jablka. ................................................................. 

•  To stojí méně. ................................................................. 

•  Nerozumím ničemu. ................................................................. 

•  Mám bolesti v krku. ................................................................. 

•  Jdu koupit nábytek. ................................................................. 

•  Před středou přichází úterý. ................................................................. 

•  Jdu trénovat. ................................................................. 

•  Ona už jde. ................................................................. 
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•  Říjen přichází po září. ................................................................. 

•  Jak funguje to použití? ................................................................. 

•  Hraji na housle. ................................................................. 

•  Ukončíme to. ................................................................. 

•  Stojí to něco navíc? ................................................................. 

•  Jaký kurz nastavíme? ................................................................. 

•  Mám tvé jméno tak rád. ................................................................. 

•  To je osud. ................................................................. 

•  Stojí to minimálně deset euro. ................................................................. 

•  To vídávám často. ................................................................. 

•  Mám bolesti hlavy. ................................................................. 

•  Máš i bílý chléb? ................................................................. 

•  Co to znamená? ................................................................. 

•  Jdeme lyžovat? ................................................................. 

•  Březen přichází před dubnem. ................................................................. 

•  Mám bolesti zad. ................................................................. 

•  Má odvahu. ................................................................. 

•  Přijdu hned. ................................................................. 

•  Přijdu později. ................................................................. 

•  Znám svá práva. ................................................................. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. ................................................................. 

•  Od určité doby chodím často sportovat. ................................................................. 

•  Vařím ještě rýži. ................................................................. 



 
56 

•  Jdu, ostatně nerad. ................................................................. 

•  Jasně, že přijdu. ................................................................. 

•  Máte bolesti v krku? ................................................................. 

•  Čekám uvnitř. ................................................................. 

•  Nepoužívám kosmetiku. ................................................................. 

•  Tady panuje chaos. ................................................................. 

•  Mám hlad. ................................................................. 

•  Máme kromě jiného také víno. ................................................................. 

•  Mám povolení. ................................................................. 

•  Jdeme se projít? ................................................................. 

•  Cvičení dělá mistra. ................................................................. 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. ................................................................. 

•  Červenec přichází před srpnem. ................................................................. 

•  Mám rýmu. ................................................................. 

•  Zkouším to znovu. ................................................................. 

•  Tento týden mám hodně stresu. ................................................................. 

•  Spím nahoře. ................................................................. 

•  Září přichází před říjnem. ................................................................. 

•  Jaké máte číslo? ................................................................. 

•  Co slyšíš? ................................................................. 

•  Tam stojí nějaká věž. ................................................................. 

•  Produkují ten film v Berlíně. ................................................................. 

•  Jsem stejně dychtivý. ................................................................. 
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•  Nevím to. ................................................................. 

•  Pracuje jako taxikář v Mnichově. ................................................................. 

•  Dělám kontrolu kvality. ................................................................. 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. ................................................................. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. ................................................................. 

•  Vlastníš auto? ................................................................. 

•  Dostává kapesné. ................................................................. 

•  Peču jablečný koláč. ................................................................. 

•  To je relativně dost. ................................................................. 

•  Jdeme dnes slavit? ................................................................. 

•  Jaký kurz nastavíme? ................................................................. 

•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. ................................................................. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_test_řešení    

•  Ten lék působí dobře. •  Das Medikament wirkt gut. 

•  Jdeme spolu. •  Wir gehen zusammen. 

•  Potřebujeme něco jiného. •  Wir brauchen etwas anderes. 

•  Uděláme prohlídku hradu? •  Machen wir eine Schloss Besichtigung? 

•  Mám rád německou klobásu. •  Ich liebe deutsche Bratwurst. 

•  Mám bolesti v zádech. •  Ich habe Schmerzen im Rücken. 

•  Nemám to zapotřebí. •  Ich habe es nicht nötig. 

•  Ráda dělám marmelády sama. •  Ich mache Marmelade gern selbst. 

•  Ty figurky sbírám. •  Diese Figuren sammele ich. 

•  Které nakladatelství tiskne tu knihu? •  Welcher Verlag druckt das Buch? 

•  Každý dospělý občan má volební právo. •  Jeder erwachsene Bürger hat ein Wahlrecht. 

•  Červen přichází před červencem. •  Juni kommt vor Juli. 

•  Listopad přichází před prosincem. •  November kommt vor Dezember. 

•  Dodáváme zahraničním firmám. •  Wir beliefern ausländische Firmen. 

•  Trhám jablka. •  Ich pflücke Äpfel. 

•  To stojí méně. •  Das kostet weniger 

•  Nerozumím ničemu. •  Ich verstehe nichts. 

•  Mám bolesti v krku. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Jdu koupit nábytek. •  Ich gehe Möbel kaufen. 

•  Před středou přichází úterý. •  Vor Mittwoch kommt Dienstag. 

•  Jdu trénovat. •  Ich gehe trainieren. 

•  Ona už jde. •  Sie kommt gerade. 

•  Říjen přichází po září. •  Oktober kommt nach September. 

•  Jak funguje to použití? •  Wie funktioniert die Anwendung? 

•  Hraji na housle. •  Ich spiele Violine. 

•  Ukončíme to. •  Wir machen Schluss. 

•  Stojí to něco navíc? •  Kostet das etwas zusätzlich? 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  Mám tvé jméno tak rád. •  Ich habe deinen Namen so gern. 

•  To je osud. •  Das ist Schicksal. 

•  Stojí to minimálně deset euro. •  Das kostet mindestens 10 Euro. 
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•  To vídávám často. •  Das sehe ich oft. 

•  Mám bolesti hlavy. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Máš i bílý chléb? •  Hast du auch Weißbrot? 

•  Co to znamená? •  Was heißt das? 

•  Jdeme lyžovat? •  Gehen wir Skifahren? 

•  Březen přichází před dubnem. •  März kommt vor April. 

•  Mám bolesti zad. •  Ich habe Rückenschmerzen. 

•  Má odvahu. •  Er hat Mut. 

•  Přijdu hned. •  Ich komme gleich. 

•  Přijdu později. •  Ich komme später. 

•  Znám svá práva. •  Ich kenne meine Rechte. 

•  Jím hlavně ovoce a zeleninu. •  Ich esse hauptsächlich Obst und Gemüse. 

•  Od určité doby chodím často sportovat. •  Ich gehe seit einiger Zeit häufig zum Sport. 

•  Vařím ještě rýži. •  Ich koche noch Reis. 

•  Jdu, ostatně nerad. •  Ich gehe, allerdings nicht gern. 

•  Jasně, že přijdu. •  Natürlich komme ich. 

•  Máte bolesti v krku? •  Haben Sie Halsschmerzen? 

•  Čekám uvnitř. •  Ich warte drin. 

•  Nepoužívám kosmetiku. •  Ich benutze keine Kosmetik. 

•  Tady panuje chaos. •  Hier herrscht Chaos. 

•  Mám hlad. •  Ich habe Hunger. 

•  Máme kromě jiného také víno. •  Wir haben unter anderem auch Wein. 

•  Mám povolení. •  Ich habe die Genehmigung. 

•  Jdeme se projít? •  Gehen wir spazieren? 

•  Cvičení dělá mistra. •  Übung macht Meister. 

•  Koupím ještě jednu tabulku čokolády. •  Ich kaufe noch eine Tafel Schokolade. 

•  Červenec přichází před srpnem. •  Juli kommt vor August. 

•  Mám rýmu. •  Ich habe Schnupfen. 

•  Zkouším to znovu. •  Ich versuche es erneut. 

•  Tento týden mám hodně stresu. •  Ich habe diese Woche viel Stress. 

•  Spím nahoře. •  Ich schlafe oben. 

•  Září přichází před říjnem. •  September kommt vor Oktober. 
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•  Jaké máte číslo? •  Wie lautet Ihre Nummer? 

•  Co slyšíš? •  Was hörst du? 

•  Tam stojí nějaká věž. •  Dort steht ein Turm. 

•  Produkují ten film v Berlíně. •  Sie produzieren den Film in Berlin. 

•  Jsem stejně dychtivý. •  Ich bin genauso begierig. 

•  Nevím to. •  Ich weiß es nicht. 

•  Pracuje jako taxikář v Mnichově. •  Er arbeitet als Taxifahrer in München. 

•  Dělám kontrolu kvality. •  Ich mache die Qualitätskontrolle. 

•  V měsíci květnu mám narozeniny. •  Ich habe im Monat Mai Geburtstag. 

•  Dělám špagety s rajskou omáčkou. •  Ich mache Spaghetti mit Tomatensoße. 

•  Vlastníš auto? •  Besitzt du ein Auto? 

•  Dostává kapesné. •  Er bekommt Taschengeld. 

•  Peču jablečný koláč. •  Ich backe Apfelkuchen. 

•  To je relativně dost. •  Das ist relativ genau. 

•  Jdeme dnes slavit? •  Gehen wir heute feiern? 

•  Jaký kurz nastavíme? •  Welchen Kurs segeln wir? 

•  Pozorujeme úbytek v objednávkách. •  Wir beobachten einen Rückgang bei den 
Bestellungen. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  Operation, die •  operace 

•  Umgebung, die •  okolí 

•  Dauer, die •  délka 

•  Leben, das •  život 

•  Flüchtlinge, die •  uprchlíci 

•  Vorname, der •  křestní jméno 

•  Verantwortung, die •  odpovědnost 

•  Konsequenzen, die •  důsledky 

•  dieses •  tento 

•  voll •  plný 

•  schmecken - es schmeckt •  chutnat 

•  Umzug, der, ü-e •  stěhování 

•  Bild, das, Bilder •  obraz 

•  Fahrrad, das •  jízdní kolo 

•  Altstadt, die •  staré město 

•  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir bauen, 
ihr baut, sie bauen 

•  stavět 

•  Umgebung, die •  okolí 

•  Bleistift, der •  tužka 

•  Bundesrepublik, die •  spolková republika 

•  Großbritannien •  Velká Británie 

•  Hafen, der,, ä •  přístav 

•  Bund, der •  svazek 

•  Döner Kebab, das •  dönnerský kebab 

•  Beschluss, der •  závěr 

•  niemals •  nikdy 

•  Schlafzimmer, das •  ložnice 

•  nie •  nikdy 

•  Februar, der •  únor 

•  mittags •  v poledne 

•  Fahrt, die •  jízda 

•  Verein, der •  svazek 
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•  Rolle, die •  role 

•  Kinderzimmer, das •  dětský pokoj 

•  Schreibtischlampe, die •  stolní lampa 

•  Tasse, die •  šálek 

•  Regierung, die •  vláda 

•  Herrenabteilung, die •  pánské oddělení 

•  Familienhaus, das •  rodinný dům 

•  Diese •  tato 

•  eilen •  spěchat 

•  arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, 
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten 

•  pracovat 

•  Dieser •  tento 

•  Apotheke, die •  lékárna 

•  dieser •  tento 

•  Bankangestellte, der / die •  zaměstnanec banky, bankovní úředník / 
úřednice 

•  Auswahl, die •  výběr 

•  Dienst, der •  služba 

•  Reparatur, die •  oprava 

•  Welt, die •  svět 

•  Auge, das, Augen •  oko 

•  Ball, der •  míč 

•  Menge, die •  množství 

•  Instrument, das •  nástroj 

•  Gurke, die •  okurka 

•  Volk, das •  lid 

•  Spiel, das, Spiele •  hra 

•  Teil, der •  díl, část 

•  Lösung, die, Lösungen •  řešení 

•  Anbieter, der •  nabízející 

•  Sieger, der •  vítěz 

•  Unternehmer, der •  podnikatel 

•  Umkleidekabine, die •  převlékací kabina 
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•  gesamt •  spolu 

•  Verkehr, der •  provoz 

•  Rolle, die •  role 

•  Stuhl, der, ü-e •  židle 

•  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 
wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  svítit 

•  Vogel, der,-ö •  pták 

•  Lehrbuch, das, ü-er •  učebnice 

•  Geschäftsführer, der •  ředitel obchodu 

•  Gelegenheit, die •  příležitosti 

•  Herstellung, die •  výroba 

•  Wohnzimmer, das •  obývací pokoj 

•  Behandlung, die •  zacházení, ošetření 

•  vorhanden •  k dispozici 

•  Schwedisch, das •  švédština 

•  Fußgängerzone, die •  pěší zóna 

•  Vorteil, der, Vorteile •  výhoda 

•  Flugzeit, die •  čas/doba letu 

•  Bewohner, der •  obyvatel 

•  Touristeninformation, die •  turistická informace 

•  Produktion, die •  výroba 

•  Liebe , die •  láska 

•  Forschung, die •  výzkum 

•  überhaupt nicht •  vůbec ne 

•  Besprechung, die •  porada 

•  gar •  vůbec 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_slovní zásoba_přeložte! 

•  operace •  Operation, die 

•  jízdní kolo •  Fahrrad, das 

•  tento •  dieses 

•  pták •  Vogel, der,-ö 

•  svět •  Welt, die 
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•  odpovědnost •  Verantwortung, die 

•  ložnice •  Schlafzimmer, das 

•  v poledne •  mittags 

•  množství •  Menge, die 

•  učebnice •  Lehrbuch, das, ü-er 

•  svazek •  Bund, der 

•  výroba •  Produktion, die 

•  spolková republika •  Bundesrepublik, die 

•  délka •  Dauer, die 

•  výzkum •  Forschung, die 

•  příležitosti •  Gelegenheit, die 

•  vítěz •  Sieger, der 

•  křestní jméno •  Vorname, der 

•  dětský pokoj •  Kinderzimmer, das 

•  stavět •  bauen - ich baue, du baust, er baut, wir bauen, 
ihr baut, sie bauen 

•  spolu •  gesamt 

•  obývací pokoj •  Wohnzimmer, das 

•  převlékací kabina •  Umkleidekabine, die 

•  podnikatel •  Unternehmer, der 

•  důsledky •  Konsequenzen, die 

•  šálek •  Tasse, die 

•  tato •  Diese 

•  provoz •  Verkehr, der 

•  vůbec ne •  überhaupt nicht 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  nástroj •  Instrument, das 

•  život •  Leben, das 

•  výběr •  Auswahl, die 

•  svazek •  Verein, der 

•  okurka •  Gurke, die 

•  Velká Británie •  Großbritannien 

•  únor •  Februar, der 
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•  ředitel obchodu •  Geschäftsführer, der 

•  pěší zóna •  Fußgängerzone, die 

•  tento •  Dieser 

•  k dispozici •  vorhanden 

•  tužka •  Bleistift, der 

•  oko •  Auge, das, Augen 

•  rodinný dům •  Familienhaus, das 

•  jízda •  Fahrt, die 

•  svítit •  scheinen - ich scheine, du scheinst, er scheint, 
wir scheinen, ihr scheint, sie scheinen 

•  pánské oddělení •  Herrenabteilung, die 

•  porada •  Besprechung, die 

•  zaměstnanec banky, bankovní úředník / 
úřednice 

•  Bankangestellte, der / die 

•  chutnat •  schmecken - es schmeckt 

•  role •  Rolle, die 

•  zacházení, ošetření •  Behandlung, die 

•  míč •  Ball, der 

•  židle •  Stuhl, der, ü-e 

•  stěhování •  Umzug, der, ü-e 

•  láska •  Liebe , die 

•  uprchlíci •  Flüchtlinge, die 

•  obyvatel •  Bewohner, der 

•  přístav •  Hafen, der,, ä 

•  pracovat •  arbeiten - ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, 
wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten 

•  staré město •  Altstadt, die 

•  služba •  Dienst, der 

•  tento •  dieser 

•  lid •  Volk, das 

•  čas/doba letu •  Flugzeit, die 

•  švédština •  Schwedisch, das 

•  lékárna •  Apotheke, die 
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•  turistická informace •  Touristeninformation, die 

•  okolí •  Umgebung, die 

•  výhoda •  Vorteil, der, Vorteile 

•  oprava •  Reparatur, die 

•  závěr •  Beschluss, der 

•  nabízející •  Anbieter, der 

•  role •  Rolle, die 

•  spěchat •  eilen 

•  díl, část •  Teil, der 

•  výroba •  Herstellung, die 

•  plný •  voll 

•  vláda •  Regierung, die 

•  hra •  Spiel, das, Spiele 

•  stolní lampa •  Schreibtischlampe, die 

•  obraz •  Bild, das, Bilder 

•  nikdy •  niemals 

•  řešení •  Lösung, die, Lösungen 

•  nikdy •  nie 

•  dönnerský kebab •  Döner Kebab, das 

•  vůbec •  gar 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_pravidla používání   
 
Člen určitý der-die – das - označuje osoby a věci, o kterých už jsme se zmínili v předchozí větě, nebo které 
jsou známé či jedinečné.. 
 
 ten muž der  Mann   
 ta žena  die  Frau    
 ten dům das Haus    
  
 Ten muž pracuje   Der Mann arbeitet.   
 Ta žena je tady.   Die Frau ist hier..    
 Ten dům je nový.   Das Haus ist neu.    
 
V množném čísle mají všechna podstatná jména, bez ohledu na rod, člen die.  
 ti muži  die Männer 
 ty ženy  die Frauen 
 ty děti  die Kinder   
 
 Kdo jsou ti muži?   Wer sind die Männer?        
 Kdo jsou ty ženy?                                   Wer sind die Frauen? 
 
 
ČLEN NEURČITÝ 
Člen neurčitý označuje osoby a věci, o kterých se zmiňujeme poprvé, nebo které jsou pro nás neznámé. 
Můžeme ho přeložit jako nějaký, nějaká, nějaké nebo jeden, jedna ,jedno. 
 
  nějaký muž ein    Mann 
  nějaká žena eine  Frau   
  nějaký dům ein    Haus  
 
 
 Tady je nějaký muž.   Hier ist ein Mann.   
 Tady je nějaká žena.   Hier ist eine Frau.  
 Tam stojí nějaký dům.   Da steht ein Haus.  
 
 Srovnejte: 
 Dort wartet ein Mann.                    Tam čeká nějaký/jeden muž            
 Der Mann ist dein Vater.  Ten muž je tvůj otec 
 
   
Ne vždy se shoduje rod českého podstatného jména  s rodem německého podstatného jména:     
 ten dům das Haus  
 ta dívka das Mädchen 
 ten byt  die Wohnung   atd. 
 
V množném čísle se neurčitý člen EIN neužívá, a proto místo něho zůstane před podstatným jménem prázdné 
místo. 
 
 nějaká kniha   ein Buch      nějaké knihy   Bücher   
 
Některá podstatná jména ve větě bývají bez členu.: 
 
1. vlastní jména Ich heiße Martin  Jmenuji se Martin. 
 
2. názvy měst či některých zemí Er kommt aus Berlin.  Pochází z Berlína. 
 
3. názvy povolání  Sie arbeitet als Buchhalterin. Pracuje jako účetní. 
 
4. názvy jídel a nápojů Wir essen Brot..  Jíme chleba. 
 
5. některá abstrakta                               Haben Sie Hunger?  Máte hlad? 
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ZÁPOR "KEIN" 
 
Zápor KEIN stojí u podstatných jmen a vystupuje ve významu žádný. Kein se ve větě  skloňuje jako neurčitý 
člen ein, eine, ein 
žádný muž kein   Mann 
žádná žena keine Frau 
žádné dítě kein   Kind 
 
Pro množné číslo užíváme tvar keine:  
 
žádné knihy keine Bücher 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Die Welt ist schön. •  Svět je pěkný. 

•  Ich habe heute Dienst. •  Dnes mám službu. 

•  Das ist die Altstadt. •  To je staré město. 

•  Die Herstellung ist einfach. •  Výroba je jednoduchá. 

•  Die Umgebung hier ist schön. •  Okolí tady je pěkné. 

•  Der Februar kommt nach Januar. •  Únor přichází po lednu. 

•  Aus welcher Umgebung stammst du? •  Z jakého prostředí pocházíš? 

•  Ich habe keine Schreibtischlampe. •  Nemám žádnou stolní lampu. 

•  Wo sind die Umkleidekabinen? •  Kde jsou převlékací kabiny? 

•  Wie lange dauert die Operation? •  Jak dlouho trvá ta operace? 

•  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. •  Film je devadesát minut dlouhý. 

•  Was kostet das gesamt? •  Co to stojí dohromady? 

•  Ich übernehme die Verantwortung. •  Přebírám zodpovědnost. 

•  Er ist der Sieger. •  On je vítěz. 

•  Die Bank zahlt eine Dividende. •  Banka platí dividendu. 

•  Ich spiele kein Instrument. •  Nehraji na žádný nástroj. 

•  Die Auswahl ist groß. •  Výběr je veliký. 

•  Der Schuh drückt. •  Bota tlačí. 

•  Wir sitzen alle am Tisch. •  Sedíme všichni u stolu. 

•  Der Schinken schmeckt sehr gut. •  Šunka chutná velmi dobře. 

•  Hast du einen Bleistift? •  Máš plnící pero? 

•  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. •  V Německu žije také spousta uprchlíků. 

•  Ich bin der Geschäftsführer. •  Jsem ředitelem obchodu. 

•  Die Sonne scheint. •  Slunce svítí. 

•  Ich brauche noch eine Gurke. •  Potřebuji ještě jednu okurku. 

•  Wo ist die Touristeninformation? •  Kde jsou turistické informace? 

•  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. •  Jsem obyvatelem tohoto domu. 

•  Das ist das Schlafzimmer. •  To je ložnice. 

•  Das ist die Gegenwart. •  To je současnost. 

•  Wo ist das Lehrbuch? •  Kde je ta učebnice? 
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•  Ich übernehme die Leitung. •  Přebírám vedení. 

•  Der Bus ist voll. •  Autobus je plný. 

•  Wer ist der Anbieter? •  Kdo je nabízející? 

•  Wo ist eine Apotheke? •  Kde je nějaká lékárna? 

•  Das ist durchaus fair. •  To je skrz naskrz fér. 

•  Das ist ein Bund Blumen. •  To je svazek květin. 

•  So ist das Leben. •  Takový je život. 

•  Der Sturm ist heftig. •  Vichřice je prudká. 

•  Hast du eine Tasse? •  Máš nějaký hrníček? 

•  Deutschland ist eine Bundesrepublik. •  Německo je spolková republika. 

•  Das verstehe ich ganz und gar nicht. •  Tomu ale vůbec nerozumím. 

•  Ich spreche kein Schwedisch. •  Nemluvím švédštinou. 

•  Da ist das Wohnzimmer. •  To je obývací pokoj. 

•  Das ist ein Vogel. •  To je jeden pták. 

•  Die Behandlung ist teuer. •  Ošetření je drahé. 

•  Wie lautet der Beschluss? •  Jak zní závěr? 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. •  Podnikatel vede podnik. 

•  Ich komme am Nachmittag. •  Přijdu odpoledne. 

•  Die Regierung regiert. •  Vláda vládne. 

•  Ich plane meinen Umzug. •  Plánuji své stěhování. 

•  Ich führe ein Tagebuch. •  Vedu si deník. 

•  Wir haben ein Familienhaus. •  Máme rodinný dům. 

•  Sie ist eine Bankangestellte. •  Ona je bankovní úřednice. 

•  Ich kenne die Lösung. •  Znám řešení. 

•  Der Verkehr ist schrecklich. •  Provoz je strašný. 

•  Dieses mal komme ich mit. •  Tentokrát jdu také. 

•  Wie lange beträgt die Flugzeit? •  Jak dlouhá je doba letu? 

•  Ein Teil fehlt. •  Jeden díl chybí. 

•  Was ist der Vorteil? •  Co je výhodou? 

•  Das ist aber eine Menge! •  To je ale hodně! 

•  Liebe ist nur ein Wort. •  Láska je jen slovo. 
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•  Es schmeckt ausgezeichnet. •  Chutná to skvěle. 

•  Dieser Film ist gut. •  Ten film je dobrý. 

•  Das Auge ist ein Sinnesorgan. •  Oko je smyslový orgán. 

•  Was kostet die Reparatur? •  Kolik stojí ta oprava? 

•  Dieser Mann arbeitet. •  Ten muž pracuje. 

•  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. •  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. 

•  Das ist eine Tatsache! •  To je fakt. 

•  Wo ist die Herrenabteilung? •  Kde je pánské oddělení? 

•  Hier beginnt die Fußgängerzone. •  Tady začíná pěší zóna. 

•  Ich nutze die Gelegenheit. •  Využívám příležitosti. 

•  Das glaubst du nie! •  Tomu nikdy neuvěříš. 

•  Wie lange dauert die Fahrt? •  Jak dlouho trvá ta jízda? 

•  Gehen wir ein Döner essen? •  Dáme si döner? 

•  Die Forschung ist sehr wichtig. •  Výzkum je velmi důležitý. 

•  Der Ball ist rund. •  Míč je kulatý. 

•  Ich habe um neun eine Besprechung. •  V devět mám poradu. 

•  Ich komme mittags oft her. •  Chodím sem často v poledne. 

•  Das Spiel spiele ich gern. •  Tu hru hraji rád. 

•  Ist ein Pool vorhanden? •  Je k dispozici bazén? 

•  Das stimmt überhaupt nicht. •  To vůbec nesedí. 

•  Das ist die Wirklichkeit. •  To je skutečnost. 

•  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? •  Jak se jmenujete křestním jménem? 

•  Hast du ein Bild? •  Máš obrázek? 

•  Das ist das Kinderzimmer. •  To je dětský pokoj. 

•  Liebe ist nur ein Wort. •  Láska je jen slovo. 

•  Er baut ein Haus. •  Staví dům. 

•  Ich arbeite gern. •  Pracuji rád. 

•  Hast du ein Fahrrad? •  Máš nějaké kolo? 

•  Ist der Stuhl noch frei? •  Je ta židle ještě volná? 

•  Wir sind das Volk. •  Jsme lid. 

•  Das ist hellgrün. •  To je světlezelené. 

•  Das eilt nicht! •  To nespěchá! 
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•  Ich kenne die Konsequenzen. •  Znám důsledky. 

•  Das ist mein Verein. •  To je můj spolek. 

•  Wo ist der Hafen? •  Kde je přístav? 

•  Das spielt keine Rolle. •  To nehraje žádnou roli. 

•  Das ist niemals richtig. •  To není nikdy správné. 

•  Diese Arbeit ist toll. •  Ta práce je skvělá. 

•  Berlin liegt nördlich von hier. •  Berlín leží severně odsud. 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_procvičovací věty_přeložte!  

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  Autobus je plný. •  Der Bus ist voll. 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  To je fakt. •  Das ist eine Tatsache! 

•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  Tentokrát jdu také. •  Dieses mal komme ich mit. 

•  Co je výhodou? •  Was ist der Vorteil? 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  Vláda vládne. •  Die Regierung regiert. 

•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  Přebírám zodpovědnost. •  Ich übernehme die Verantwortung. 

•  Nemám žádnou stolní lampu. •  Ich habe keine Schreibtischlampe. 

•  Bota tlačí. •  Der Schuh drückt. 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 

•  Je ta židle ještě volná? •  Ist der Stuhl noch frei? 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 

•  To je dětský pokoj. •  Das ist das Kinderzimmer. 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  Co to stojí dohromady? •  Was kostet das gesamt? 
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•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  Pracuji rád. •  Ich arbeite gern. 

•  Plánuji své stěhování. •  Ich plane meinen Umzug. 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. •  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? •  Wie lange dauert die Operation? 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  To je svazek květin. •  Das ist ein Bund Blumen. 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. •  Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

•  Znám řešení. •  Ich kenne die Lösung. 

•  Kdo je nabízející? •  Wer ist der Anbieter? 

•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  Jsem ředitelem obchodu. •  Ich bin der Geschäftsführer. 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

•  To je skrz naskrz fér. •  Das ist durchaus fair. 

•  Ta práce je skvělá. •  Diese Arbeit ist toll. 

•  Máme rodinný dům. •  Wir haben ein Familienhaus. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  Ona je bankovní úřednice. •  Sie ist eine Bankangestellte. 

•  Přebírám vedení. •  Ich übernehme die Leitung. 

•  Přijdu odpoledne. •  Ich komme am Nachmittag. 

•  Máš obrázek? •  Hast du ein Bild? 
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•  Využívám příležitosti. •  Ich nutze die Gelegenheit. 

•  To je ložnice. •  Das ist das Schlafzimmer. 

•  Kde jsou převlékací kabiny? •  Wo sind die Umkleidekabinen? 

•  To je skutečnost. •  Das ist die Wirklichkeit. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  Kolik stojí ta oprava? •  Was kostet die Reparatur? 

•  Kde je pánské oddělení? •  Wo ist die Herrenabteilung? 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  Dnes mám službu. •  Ich habe heute Dienst. 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Jak zní závěr? •  Wie lautet der Beschluss? 

•  To je obývací pokoj. •  Da ist das Wohnzimmer. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 

•  V devět mám poradu. •  Ich habe um neun eine Besprechung. 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 
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•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  Výzkum je velmi důležitý. •  Die Forschung ist sehr wichtig. 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  Podnikatel vede podnik. •  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  Výroba je jednoduchá. •  Die Herstellung ist einfach. 

•  Ten film je dobrý. •  Dieser Film ist gut. 

•  Znám důsledky. •  Ich kenne die Konsequenzen. 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_poslouchejte německy!    

•  Vláda vládne. •  Die Regierung regiert. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? •  Wie lange dauert die Operation? 

•  Kolik stojí ta oprava? •  Was kostet die Reparatur? 

•  Dnes mám službu. •  Ich habe heute Dienst. 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. •  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 

•  Ona je bankovní úřednice. •  Sie ist eine Bankangestellte. 

•  Kde je pánské oddělení? •  Wo ist die Herrenabteilung? 

•  Je ta židle ještě volná? •  Ist der Stuhl noch frei? 

•  Nemám žádnou stolní lampu. •  Ich habe keine Schreibtischlampe. 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 
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•  Co je výhodou? •  Was ist der Vorteil? 

•  Pracuji rád. •  Ich arbeite gern. 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  Podnikatel vede podnik. •  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

•  Přebírám vedení. •  Ich übernehme die Leitung. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 

•  Co to stojí dohromady? •  Was kostet das gesamt? 

•  To je skutečnost. •  Das ist die Wirklichkeit. 

•  Máme rodinný dům. •  Wir haben ein Familienhaus. 

•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  Přijdu odpoledne. •  Ich komme am Nachmittag. 

•  Přebírám zodpovědnost. •  Ich übernehme die Verantwortung. 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  To je dětský pokoj. •  Das ist das Kinderzimmer. 

•  Plánuji své stěhování. •  Ich plane meinen Umzug. 

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  Tentokrát jdu také. •  Dieses mal komme ich mit. 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Jak zní závěr? •  Wie lautet der Beschluss? 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  Jsem ředitelem obchodu. •  Ich bin der Geschäftsführer. 

•  To je obývací pokoj. •  Da ist das Wohnzimmer. 

•  V devět mám poradu. •  Ich habe um neun eine Besprechung. 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Využívám příležitosti. •  Ich nutze die Gelegenheit. 

•  Výroba je jednoduchá. •  Die Herstellung ist einfach. 
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•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Autobus je plný. •  Der Bus ist voll. 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  Znám řešení. •  Ich kenne die Lösung. 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  Ta práce je skvělá. •  Diese Arbeit ist toll. 

•  Ten film je dobrý. •  Dieser Film ist gut. 

•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  To je fakt. •  Das ist eine Tatsache! 

•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 

•  Kde jsou převlékací kabiny? •  Wo sind die Umkleidekabinen? 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. •  Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  Znám důsledky. •  Ich kenne die Konsequenzen. 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 
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•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

•  To je svazek květin. •  Das ist ein Bund Blumen. 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 

•  Kdo je nabízející? •  Wer ist der Anbieter? 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  Výzkum je velmi důležitý. •  Die Forschung ist sehr wichtig. 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 

•  Bota tlačí. •  Der Schuh drückt. 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 

•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  To je skrz naskrz fér. •  Das ist durchaus fair. 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 

•  Máš obrázek? •  Hast du ein Bild? 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 

•  To je ložnice. •  Das ist das Schlafzimmer. 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_karty    

Er baut ein Haus. Die Sonne scheint. Ist der Stuhl noch frei? 

Wir haben ein Familienhaus. Das ist das Kinderzimmer. Das ist das Schlafzimmer. 

Ich habe keine 
Schreibtischlampe. 

Ich plane meinen Umzug. Da ist das Wohnzimmer. 

Wo ist der Hafen? Hast du ein Fahrrad? Die Welt ist schön. 

Wie lange beträgt die Flugzeit? Wie lange dauert die Fahrt? 
Hier beginnt die 
Fußgängerzone. 

Wo ist die 
Touristeninformation? 

Das ist die Altstadt. 
In Großbritannien herrscht 

Linksverkehr. 
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Je ta židle ještě volná? Slunce svítí. Staví dům. 

To je ložnice. To je dětský pokoj. Máme rodinný dům. 

To je obývací pokoj. Plánuji své stěhování. Nemám žádnou stolní lampu. 

Svět je pěkný. Máš nějaké kolo? Kde je přístav? 

Tady začíná pěší zóna. Jak dlouho trvá ta jízda? Jak dlouhá je doba letu? 

Ve Velké Británii platí jízda 
vlevo. 

To je staré město. Kde jsou turistické informace? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
81 

Der Verkehr ist schrecklich. Ist ein Pool vorhanden? 
Der Februar kommt nach 

Januar. 

Ich komme mittags oft her. Das ist die Gegenwart. Ein Teil fehlt. 

Das ist aber eine Menge! Die Auswahl ist groß. 
Wie lange dauert die 

Operation? 

Der Schuh drückt. Wo ist die Herrenabteilung? Liebe ist nur ein Wort. 

Wo sind die 
Umkleidekabinen? 

Hast du eine Tasse? Ich brauche noch eine Gurke. 

Gehen wir ein Döner essen? 
Der Schinken schmeckt sehr 

gut. 
Wo ist eine Apotheke? 
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Únor přichází po lednu. Je k dispozici bazén? Provoz je strašný. 

Jeden díl chybí. To je současnost. Chodím sem často v poledne. 

Jak dlouho trvá ta operace? Výběr je veliký. To je ale hodně! 

Láska je jen slovo. Kde je pánské oddělení? Bota tlačí. 

Potřebuji ještě jednu okurku. Máš nějaký hrníček? Kde jsou převlékací kabiny? 

Kde je nějaká lékárna? Šunka chutná velmi dobře. Dáme si döner? 
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Hast du einen Bleistift? Ich führe ein Tagebuch. Das stimmt überhaupt nicht. 

Dieses mal komme ich mit. Diese Arbeit ist toll. Dieser Film ist gut. 

Das ist durchaus fair. Was kostet das gesamt? Der Bus ist voll. 

Das ist ein Bund Blumen. Das ist eine Tatsache! Wie lautet der Beschluss? 

Das ist die Wirklichkeit. Was ist der Vorteil? Was kostet die Reparatur? 

Sie ist eine Bankangestellte. Ich kenne die Lösung. Ich bin der Geschäftsführer. 
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To vůbec nesedí. Vedu si deník. Máš plnící pero? 

Ten film je dobrý. Ta práce je skvělá. Tentokrát jdu také. 

Autobus je plný. Co to stojí dohromady? To je skrz naskrz fér. 

Jak zní závěr? To je fakt. To je svazek květin. 

Kolik stojí ta oprava? Co je výhodou? To je skutečnost. 

Jsem ředitelem obchodu. Znám řešení. Ona je bankovní úřednice. 
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Ich übernehme die 
Verantwortung. 

Die Herstellung ist einfach. Die Forschung ist sehr wichtig. 

Ich nutze die Gelegenheit. Ich übernehme die Leitung. 
Der Unternehmer leitet ein 

Unternehmen. 

Wer ist der Anbieter? Ich kenne die Konsequenzen. Ich komme am Nachmittag. 

Das ist ein Vogel. Die Umgebung hier ist schön. 
Aus welcher Umgebung 

stammst du? 

So ist das Leben. Liebe ist nur ein Wort. 
Wie heißen Sie mit dem 

Vornamen? 

Die Regierung regiert. Das ist mein Verein. 
Deutschland ist eine 

Bundesrepublik. 
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Výzkum je velmi důležitý. Výroba je jednoduchá. Přebírám zodpovědnost. 

Podnikatel vede podnik. Přebírám vedení. Využívám příležitosti. 

Přijdu odpoledne. Znám důsledky. Kdo je nabízející? 

Z jakého prostředí pocházíš? Okolí tady je pěkné. To je jeden pták. 

Jak se jmenujete křestním 
jménem? 

Láska je jen slovo. Takový je život. 

Německo je spolková 
republika. 

To je můj spolek. Vláda vládne. 
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Wir sind das Volk. 
Die Bank zahlt eine 

Dividende. 
Die Behandlung ist teuer. 

Das Auge ist ein Sinnesorgan. Das ist hellgrün. Der Sturm ist heftig. 

Das spielt keine Rolle. Hast du ein Bild? Das Spiel spiele ich gern. 

Ich spiele kein Instrument. Der Ball ist rund. Er ist der Sieger. 

Das spielt keine Rolle. Wo ist das Lehrbuch? Ich spreche kein Schwedisch. 

Dieser Mann arbeitet. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich arbeite gern. 
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Ošetření je drahé. Banka platí dividendu. Jsme lid. 

Vichřice je prudká. To je světlezelené. Oko je smyslový orgán. 

Tu hru hraji rád. Máš obrázek? To nehraje žádnou roli. 

On je vítěz. Míč je kulatý. Nehraji na žádný nástroj. 

Nemluvím švédštinou. Kde je ta učebnice? To nehraje žádnou roli. 

Pracuji rád. Chutná to skvěle. Ten muž pracuje. 
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Wir sitzen alle am Tisch. 
In Deutschland leben auch 

viele Flüchtlinge. 
Der Film hat eine Dauer von 

90 Minuten. 

Ich bin ein Bewohner dieses 
Hauses. 

Ich habe heute Dienst. 
Ich habe um neun eine 

Besprechung. 

Das eilt nicht! Das glaubst du nie! Das ist niemals richtig. 

Das verstehe ich ganz und gar 
nicht. 

Berlin liegt nördlich von hier. -  

-  -  -  

-  -  -  
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Film je devadesát minut 
dlouhý. 

V Německu žije také spousta 
uprchlíků. 

Sedíme všichni u stolu. 

V devět mám poradu. Dnes mám službu. Jsem obyvatelem tohoto domu. 

To není nikdy správné. Tomu nikdy neuvěříš. To nespěchá! 

-  Berlín leží severně odsud. Tomu ale vůbec nerozumím. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_test     

•  Z jakého prostředí pocházíš? ................................................................. 

•  Kde je přístav? ................................................................. 

•  To je můj spolek. ................................................................. 

•  Bota tlačí. ................................................................. 

•  On je vítěz. ................................................................. 

•  Nehraji na žádný nástroj. ................................................................. 

•  Přebírám zodpovědnost. ................................................................. 

•  Kde je nějaká lékárna? ................................................................. 

•  Výběr je veliký. ................................................................. 

•  To nespěchá! ................................................................. 

•  Kde je pánské oddělení? ................................................................. 

•  Co to stojí dohromady? ................................................................. 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. ................................................................. 

•  Ta práce je skvělá. ................................................................. 

•  Kdo je nabízející? ................................................................. 

•  Znám důsledky. ................................................................. 

•  Výzkum je velmi důležitý. ................................................................. 

•  Nemluvím švédštinou. ................................................................. 

•  Ten film je dobrý. ................................................................. 

•  To je dětský pokoj. ................................................................. 

•  Kde jsou turistické informace? ................................................................. 

•  To je jeden pták. ................................................................. 
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•  Jak zní závěr? ................................................................. 

•  Kde jsou převlékací kabiny? ................................................................. 

•  Je k dispozici bazén? ................................................................. 

•  Pracuji rád. ................................................................. 

•  Tu hru hraji rád. ................................................................. 

•  Máš nějaký hrníček? ................................................................. 

•  Podnikatel vede podnik. ................................................................. 

•  Šunka chutná velmi dobře. ................................................................. 

•  To je ložnice. ................................................................. 

•  Máš nějaké kolo? ................................................................. 

•  Ošetření je drahé. ................................................................. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? ................................................................. 

•  To není nikdy správné. ................................................................. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? ................................................................. 

•  Tady začíná pěší zóna. ................................................................. 

•  Máš plnící pero? ................................................................. 

•  Vichřice je prudká. ................................................................. 

•  To je fakt. ................................................................. 

•  Jsme lid. ................................................................. 

•  Máme rodinný dům. ................................................................. 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. ................................................................. 

•  Nemám žádnou stolní lampu. ................................................................. 
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•  Únor přichází po lednu. ................................................................. 

•  Staví dům. ................................................................. 

•  Máš obrázek? ................................................................. 

•  Provoz je strašný. ................................................................. 

•  To je obývací pokoj. ................................................................. 

•  To nehraje žádnou roli. ................................................................. 

•  Německo je spolková republika. ................................................................. 

•  Míč je kulatý. ................................................................. 

•  Láska je jen slovo. ................................................................. 

•  Autobus je plný. ................................................................. 

•  Je ta židle ještě volná? ................................................................. 

•  Přijdu odpoledne. ................................................................. 

•  To je skrz naskrz fér. ................................................................. 

•  Svět je pěkný. ................................................................. 

•  V devět mám poradu. ................................................................. 

•  Berlín leží severně odsud. ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? ................................................................. 

•  To je světlezelené. ................................................................. 

•  V Německu žije také spousta uprchlíků. ................................................................. 

•  Sedíme všichni u stolu. ................................................................. 

•  To je současnost. ................................................................. 

•  Takový je život. ................................................................. 

•  Dnes mám službu. ................................................................. 
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•  Láska je jen slovo. ................................................................. 

•  Využívám příležitosti. ................................................................. 

•  Film je devadesát minut dlouhý. ................................................................. 

•  To je svazek květin. ................................................................. 

•  Kolik stojí ta oprava? ................................................................. 

•  Přebírám vedení. ................................................................. 

•  Jsem ředitelem obchodu. ................................................................. 

•  Tentokrát jdu také. ................................................................. 

•  Znám řešení. ................................................................. 

•  To je staré město. ................................................................. 

•  Jeden díl chybí. ................................................................. 

•  Slunce svítí. ................................................................. 

•  Ten muž pracuje. ................................................................. 

•  Plánuji své stěhování. ................................................................. 

•  Chodím sem často v poledne. ................................................................. 

•  Výroba je jednoduchá. ................................................................. 

•  Okolí tady je pěkné. ................................................................. 

•  To vůbec nesedí. ................................................................. 

•  Vedu si deník. ................................................................. 

•  Jak dlouhá je doba letu? ................................................................. 

•  Banka platí dividendu. ................................................................. 

•  To je ale hodně! ................................................................. 

•  Co je výhodou? ................................................................. 
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•  To je skutečnost. ................................................................. 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. ................................................................. 

•  Oko je smyslový orgán. ................................................................. 

•  Chutná to skvěle. ................................................................. 

•  Ona je bankovní úřednice. ................................................................. 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. ................................................................. 

•  Dáme si döner? ................................................................. 

•  To nehraje žádnou roli. ................................................................. 

•  Kde je ta učebnice? ................................................................. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_test_řešení   

•  Z jakého prostředí pocházíš? •  Aus welcher Umgebung stammst du? 

•  Kde je přístav? •  Wo ist der Hafen? 

•  To je můj spolek. •  Das ist mein Verein. 

•  Bota tlačí. •  Der Schuh drückt. 

•  On je vítěz. •  Er ist der Sieger. 

•  Nehraji na žádný nástroj. •  Ich spiele kein Instrument. 

•  Přebírám zodpovědnost. •  Ich übernehme die Verantwortung. 

•  Kde je nějaká lékárna? •  Wo ist eine Apotheke? 

•  Výběr je veliký. •  Die Auswahl ist groß. 

•  To nespěchá! •  Das eilt nicht! 

•  Kde je pánské oddělení? •  Wo ist die Herrenabteilung? 

•  Co to stojí dohromady? •  Was kostet das gesamt? 

•  Jsem obyvatelem tohoto domu. •  Ich bin ein Bewohner dieses Hauses. 

•  Ta práce je skvělá. •  Diese Arbeit ist toll. 

•  Kdo je nabízející? •  Wer ist der Anbieter? 

•  Znám důsledky. •  Ich kenne die Konsequenzen. 

•  Výzkum je velmi důležitý. •  Die Forschung ist sehr wichtig. 

•  Nemluvím švédštinou. •  Ich spreche kein Schwedisch. 

•  Ten film je dobrý. •  Dieser Film ist gut. 

•  To je dětský pokoj. •  Das ist das Kinderzimmer. 

•  Kde jsou turistické informace? •  Wo ist die Touristeninformation? 

•  To je jeden pták. •  Das ist ein Vogel. 

•  Jak zní závěr? •  Wie lautet der Beschluss? 

•  Kde jsou převlékací kabiny? •  Wo sind die Umkleidekabinen? 

•  Je k dispozici bazén? •  Ist ein Pool vorhanden? 

•  Pracuji rád. •  Ich arbeite gern. 

•  Tu hru hraji rád. •  Das Spiel spiele ich gern. 

•  Máš nějaký hrníček? •  Hast du eine Tasse? 

•  Podnikatel vede podnik. •  Der Unternehmer leitet ein Unternehmen. 

•  Šunka chutná velmi dobře. •  Der Schinken schmeckt sehr gut. 

•  To je ložnice. •  Das ist das Schlafzimmer. 
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•  Máš nějaké kolo? •  Hast du ein Fahrrad? 

•  Ošetření je drahé. •  Die Behandlung ist teuer. 

•  Tomu nikdy neuvěříš. •  Das glaubst du nie! 

•  Jak dlouho trvá ta jízda? •  Wie lange dauert die Fahrt? 

•  To není nikdy správné. •  Das ist niemals richtig. 

•  Jak se jmenujete křestním jménem? •  Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 

•  Tady začíná pěší zóna. •  Hier beginnt die Fußgängerzone. 

•  Máš plnící pero? •  Hast du einen Bleistift? 

•  Vichřice je prudká. •  Der Sturm ist heftig. 

•  To je fakt. •  Das ist eine Tatsache! 

•  Jsme lid. •  Wir sind das Volk. 

•  Máme rodinný dům. •  Wir haben ein Familienhaus. 

•  Potřebuji ještě jednu okurku. •  Ich brauche noch eine Gurke. 

•  Nemám žádnou stolní lampu. •  Ich habe keine Schreibtischlampe. 

•  Únor přichází po lednu. •  Der Februar kommt nach Januar. 

•  Staví dům. •  Er baut ein Haus. 

•  Máš obrázek? •  Hast du ein Bild? 

•  Provoz je strašný. •  Der Verkehr ist schrecklich. 

•  To je obývací pokoj. •  Da ist das Wohnzimmer. 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Německo je spolková republika. •  Deutschland ist eine Bundesrepublik. 

•  Míč je kulatý. •  Der Ball ist rund. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Autobus je plný. •  Der Bus ist voll. 

•  Je ta židle ještě volná? •  Ist der Stuhl noch frei? 

•  Přijdu odpoledne. •  Ich komme am Nachmittag. 

•  To je skrz naskrz fér. •  Das ist durchaus fair. 

•  Svět je pěkný. •  Die Welt ist schön. 

•  V devět mám poradu. •  Ich habe um neun eine Besprechung. 

•  Berlín leží severně odsud. •  Berlin liegt nördlich von hier. 

•  Jak dlouho trvá ta operace? •  Wie lange dauert die Operation? 

•  To je světlezelené. •  Das ist hellgrün. 
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•  V Německu žije také spousta uprchlíků. •  In Deutschland leben auch viele Flüchtlinge. 

•  Sedíme všichni u stolu. •  Wir sitzen alle am Tisch. 

•  To je současnost. •  Das ist die Gegenwart. 

•  Takový je život. •  So ist das Leben. 

•  Dnes mám službu. •  Ich habe heute Dienst. 

•  Láska je jen slovo. •  Liebe ist nur ein Wort. 

•  Využívám příležitosti. •  Ich nutze die Gelegenheit. 

•  Film je devadesát minut dlouhý. •  Der Film hat eine Dauer von 90 Minuten. 

•  To je svazek květin. •  Das ist ein Bund Blumen. 

•  Kolik stojí ta oprava? •  Was kostet die Reparatur? 

•  Přebírám vedení. •  Ich übernehme die Leitung. 

•  Jsem ředitelem obchodu. •  Ich bin der Geschäftsführer. 

•  Tentokrát jdu také. •  Dieses mal komme ich mit. 

•  Znám řešení. •  Ich kenne die Lösung. 

•  To je staré město. •  Das ist die Altstadt. 

•  Jeden díl chybí. •  Ein Teil fehlt. 

•  Slunce svítí. •  Die Sonne scheint. 

•  Ten muž pracuje. •  Dieser Mann arbeitet. 

•  Plánuji své stěhování. •  Ich plane meinen Umzug. 

•  Chodím sem často v poledne. •  Ich komme mittags oft her. 

•  Výroba je jednoduchá. •  Die Herstellung ist einfach. 

•  Okolí tady je pěkné. •  Die Umgebung hier ist schön. 

•  To vůbec nesedí. •  Das stimmt überhaupt nicht. 

•  Vedu si deník. •  Ich führe ein Tagebuch. 

•  Jak dlouhá je doba letu? •  Wie lange beträgt die Flugzeit? 

•  Banka platí dividendu. •  Die Bank zahlt eine Dividende. 

•  To je ale hodně! •  Das ist aber eine Menge! 

•  Co je výhodou? •  Was ist der Vorteil? 

•  To je skutečnost. •  Das ist die Wirklichkeit. 

•  Ve Velké Británii platí jízda vlevo. •  In Großbritannien herrscht Linksverkehr. 

•  Oko je smyslový orgán. •  Das Auge ist ein Sinnesorgan. 

•  Chutná to skvěle. •  Es schmeckt ausgezeichnet. 
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•  Ona je bankovní úřednice. •  Sie ist eine Bankangestellte. 

•  Tomu ale vůbec nerozumím. •  Das verstehe ich ganz und gar nicht. 

•  Dáme si döner? •  Gehen wir ein Döner essen? 

•  To nehraje žádnou roli. •  Das spielt keine Rolle. 

•  Kde je ta učebnice? •  Wo ist das Lehrbuch? 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  Katalog, der •  katalog 

•  Sauberkeit, die •  čistota 

•  Packung, die •  balení 

•  Abbau, der •  těžba 

•  Liste, die •  seznam 

•  Schal, der •  šála 

•  Ausnahme, die •  výjimka 

•  Stunden, die •  hodiny 

•  Waschmaschine, die •  pračka 

•  Sinn, der, Sinne •  smysl 

•  Spinat, der •  špenát 

•  Aufklärung, die •  vysvětlení 

•  Etappe, die •  etapa 

•  gar kein •  vůbec žádný 

•  S-Bahn, die •  rychlodráha 

•  Besitzer, der •  vlastník 

•  Besucherkarte, die •  návštěvnická karta. 

•  Kontakt, der, Kontakte •  kontakt 

•  Arztkosten, die •  lékařské výlohy / náklady 

•  Visitenkarte, die •  vizitka, navštívenka 

•  Hobby, das •  hobby, koníček 

•  holen •  dojít (pro koho, co) 

•  Einkaufsbummel, der •  procházka po obchodech 

•  Programmierer, der •  programátor/ka 

•  Radtour, die •  výlet na kolech 

•  Kommunen, die •  společenství 

•  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 
schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 
schreiben. 

•  psát 

•  Redakteur, der •  redaktor/ka 

•  Ahnung, die •  tušení 

•  Gemeinschaft, die •  společenství 
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•  Entscheidung, die, Entscheidungen •  rozhodnutí 

•  Initiative, die •  iniciativa 

•  Erkältung, die •  nachlazení 

•  Zahl, die •  počet 

•  Becher, der •  pohár 

•  Stadtbummel, der •  procházka městem 

•  Einheit, die •  jednota 

•  Stadtrundfahrt, die •  okružní jízda městem 

•  Sprachkurs, der •  jazykový kurz 

 

Lekce 04_skloňování podstatných jmen_slovní zásoba_přeložte!   

•  čistota •  Sauberkeit, die 

•  iniciativa •  Initiative, die 

•  počet •  Zahl, die 

•  rychlodráha •  S-Bahn, die 

•  jednota •  Einheit, die 

•  lékařské výlohy / náklady •  Arztkosten, die 

•  hodiny •  Stunden, die 

•  balení •  Packung, die 

•  hobby, koníček •  Hobby, das 

•  pračka •  Waschmaschine, die 

•  vlastník •  Besitzer, der 

•  psát •  schreiben -ich schreibe, du schreibst, er 
schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie 
schreiben. 

•  redaktor/ka •  Redakteur, der 

•  dojít (pro koho, co) •  holen 

•  procházka městem •  Stadtbummel, der 

•  vizitka, navštívenka •  Visitenkarte, die 

•  šála •  Schal, der 

•  návštěvnická karta. •  Besucherkarte, die 

•  nachlazení •  Erkältung, die 

•  seznam •  Liste, die 
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•  programátor/ka •  Programmierer, der 

•  katalog •  Katalog, der 

•  etapa •  Etappe, die 

•  výjimka •  Ausnahme, die 

•  rozhodnutí •  Entscheidung, die, Entscheidungen 

•  vysvětlení •  Aufklärung, die 

•  kontakt •  Kontakt, der, Kontakte 

•  smysl •  Sinn, der, Sinne 

•  vůbec žádný •  gar kein 

•  výlet na kolech •  Radtour, die 

•  pohár •  Becher, der 

•  těžba •  Abbau, der 

•  okružní jízda městem •  Stadtrundfahrt, die 

•  společenství •  Gemeinschaft, die 

•  tušení •  Ahnung, die 

•  společenství •  Kommunen, die 

•  špenát •  Spinat, der 

•  procházka po obchodech •  Einkaufsbummel, der 

•  jazykový kurz •  Sprachkurs, der 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_pravidla používání  
 
V této lekci se naučíme skloňovat podstatná jména, tzn. užívat je ve větě také v jiném než prvním pádě. 
Němčina má pouze čtyři pády, pádové otázky jsou podobné jako v češtině. 
Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu mužského:  
DER, DES, DEM, DEN 
1 pád  - kdo co   der Vater otec Das ist der Vater   To je ten otec 
2 pád – koho, čeho, čí des Vaters otce Das ist das Buch des Vaters  To je kniha otce 
3 pád – komu čemu dem Vater otci Ich gebe es dem Vater. Dávám to otci 
4 pád koho, co  den Vater  otce Ich sehe den Vater.  Vidím otce. 
 
Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu ženského:  
DIE, DER, DER, DIE 
1 pád  - kdo co   die  Mutter matka Das ist die Mutter  To je ta matka 
2 pád – koho, čeho, čí  der Mutter matky Das ist das Buch der Mutter  To je kniha matky 
3 pád – komu čemu der Mutter matce Ich gebe es der Mutter. Dávám to matce. 
4 pád koho, co  die Mutter matku Ich sehe die Mutter.  Vidím matku. 
 
Sloňování určitého členu před podstatným jménem rodu středního:  
DAS, DES,DEM,DAS  
1 pád  - kdo co   das  Kind dítě Das ist das Kind  To je to dítě 
2 pád – koho, čeho, čí des Kindes dítěte Das ist das Buch des Kindes  To je kniha toho dítěte. 
3 pád – komu čemu dem Kind dítěti Ich gebe es dem  Kind . Dávám to tomu dítěti 
4 pád koho, co  das Kind dítě Ich sehe das Kind.  Vidím to dítě. 
 
Skloňování neurčitého členu před podstatnými jmény 
Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu mužského:  
EIN, EINES, EINEM,EINEN 
1 pád  - kdo co   ein Mann muž Das ist ein Mann.  To je nějaký muž. 
2 pád – koho, čeho, čí eines Mannes muže Das ist das Buch eines Mannes To je kniha nějakého 
                                                                                                                                    muže. 
3 pád – komu čemu einem Mann muži Ich gebe es einem Mann.    Dávám to nějakému muži 
4 pád koho, co  einen Mann  muže Ich sehe einen Mann.  Vidím nějakého muže. 
 
 
Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu ženského:  
EINE, EINER, EINER, EINE 
1 pád  - kdo co   eine Frau matka Das ist eine Frau  To je nějaká žena 
2 pád – koho, čeho, čí einer Frau matky Das ist das Buch einer Frau  To je kniha nějaké ženy 
3 pád – komu čemu einer Frau matce Ich gebe es einer Frau. Dávám to nějaké ženě 
4 pád koho, co  eine Frau matku Ich sehe eine Frau  Vidím nějakou ženu. 
 
Sloňování neurčitého členu před podstatným jménem rodu středního:  
EIN, EINES, EINEM, EINEN  
1 pád  - kdo co   ein  Kind dítě Das ist ein Kind  To je nějaké dítě 
2 pád – koho, čeho, čí eines Kindes dítěte Das ist das Buch eines Kindes To je kniha nějakého 
                                                                                                                                    dítěte. 
3 pád – komu čemu einem Kind dítěti Ich gebe es einem  Kind    .Dávám to nějakému dítěti 
4 pád koho, co  ein Kind dítě Ich sehe ein Kind.  Vidím nějaké dítě. 
 
V jednotném čísle přibírá 2.pád mužského a středního rodu koncovku –es nebo –s.  
Des Mannes, des Kindes 
   
Das ist das Auto des Mannes.   To je auto toho muže. 
Ich habe eine Freundin.   Mám přítelkyni 
Sagst du es der Frau?    Říkáš to té ženě? 
Sie haben eine Wohnung.   Máte  byt. 
 
SKLOŇOVÁNÍ V MNOŽNÉM ČÍSLE 
DIE, DER, DEN, DIE 
1 pád  - kdo co   die  Frauen ženy Das sind die Frauen  To jsou ty ženy 
2 pád – koho, čeho, čí der Frauen žen Das ist das Buch der Frauen  To je kniha těch žen. 
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3 pád – komu čemu der Frauen ženám Ich gebe es der Frauen. Dávám to těm ženám 
4 pád koho, co  die Frauen ženy Ich sehe die Frauen.  Vidím ty ženy. 
 
 Ve třetím pádě přibírají podstatná jména koncovku n. 
Sie kennt die Männer.    Zná ty muže. (ona) 
Kaufst du Blumen?    Koupíš květiny? 
Das sind die Bücher der Kinder.  To jsou ty knihy těch dětí. 
 
 Některá podstatná jména mužského rodu, označující především živé bytosti, patří k tzv. slabému 
skloňování. Znamená to, že mají ve 2., 3., a 4. pádě koncovku en. Jsou to např. der Student, der Kollege, 
der Ökonom nebo der Präsident. V množném čísle přibírají  potom koncovku –en  
 
 jednotné číslo   množné číslo 
 
 1. p. jč der Student   1. p. mč die Studenten 
 
 2. p. jč des Studenten   2. p. mč der Studenten 
 
 3. p.jč dem Studenten   3. p.mč  den Studenten 
 
 4. p. jč den Studenten   4. p. mč die Studenten 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Ich gehe ein Eis holen. •  Zajdu pro zmrzlinu. 

•  Ich habe gar keine Lust. •  Nemám vůbec žádnou chuť. 

•  Ich habe eine Erkältung. •  Jsem nachlazený. 

•  Ich habe eine Besucherkarte. •  Mám návštěvnickou kartu 

•  Das ist eine Liste der Museen. •  To je seznam muzeí. 

•  Ein Tag hat 24 Stunden. •  Den má dvacet čtyři hodin. 

•  Er ist der Besitzer dieses Autos. •  Je vlastníkem auta. 

•  Das ist eine Frage der Sauberkeit. •  To je otázka čistoty. 

•  Das ist eine Initiative der Bürger. •  To je iniciativa občanů. 

•  Hast du noch einen Becher? •  Máš ještě jeden pohárek? 

•  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. 

•  Hast du noch eine Packung? •  Máš ještě jedno balení? 

•  Morgen machen wir eine Radtour. •  Zítra uděláme výlet na kole. 

•  Das ist die erste Etappe der Reise. •  To je první etapa cesty. 

•  Hast du einen Katalog von deiner Firma? •  Máš nějaký katalog tvé firmy? 

•  Eins ist eine Zahl. •  Jedna je číslo. 

•  Die Kommunen sind pleite. •  Společenství jsou švorc. 

•  Hast du einen Schal? •  Máš nějakou šálu? 

•  Ich mache eine Ausnahme. •  Udělám jednu výjimku. 

•  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. •  Třetího října je den německé jednoty. 

•  Ich mache einen Einkaufsbummel. •  Procházím se po obchodech. 

•  Wann kommt die S-Bahn? •  Kdy přijede dráha? 

•  Wer bezahlt die Arztkosten? •  Kdo platí lékařské výlohy? 

•  Sie schreibt einen Brief. •  Ona píše nějaký dopis. 

•  Ich suche einen Programmierer. •  Hledám nějakého programátora. 

•  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. •  Zvýšení daní je rozhodnuto. 

•  Haben Sie eine Visitenkarte? •  Máte navštívenku? 

•  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. •  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. 

•  Ich treffe eine Entscheidung. •  Rozhoduji se. 

•  Machen wir einen Stadtbummel? •  Uděláme si procházku městem? 

•  Diese Insel namens Sylt gehört zu •  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. 
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Deutschland. 

•  Keine Ahnung. •  Nemám tušení. 

•  Er ist der Redakteur der Zeitung. •  On je redaktorem toho časopisu. 

•  Der Abbau der Rohstoffe steigt. •  Těžba surovin stoupá. 

•  Ich habe keinen Kontakt mehr. •  Nemám už žádný kontakt. 

•  Wir erwarten die Aufklärung des Problems. •  Očekáváme vyjasnění toho problému. 

•  Wie funktioniert die Waschmaschine? •  Jak funguje ta pračka? 

•  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. 

•  Ich mag keinen Spinat. •  Nemám rád špenát. 

•  Ich habe kein Hobby. •  Nemám žádného koníčka. 

•  Das macht keinen Sinn. •  To nedává žádný smysl. 

•  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. •  Jsme součástí společenství. 

•  Ich spüre den Schmerz. •  Cítím bolest. 

•  Ich besuche einen Sprachkurs. •  Navštěvuji jazykový kurz. 

 

Lekce 04_skloňování podstatných jmen_procvičovací věty_přeložte!   

•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. •  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  Jak funguje ta pračka? •  Wie funktioniert die Waschmaschine? 

•  Máš nějakou šálu? •  Hast du einen Schal? 

•  Kdo platí lékařské výlohy? •  Wer bezahlt die Arztkosten? 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 

•  To je seznam muzeí. •  Das ist eine Liste der Museen. 

•  On je redaktorem toho časopisu. •  Er ist der Redakteur der Zeitung. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 

•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 
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•  Den má dvacet čtyři hodin. •  Ein Tag hat 24 Stunden. 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 

•  Cítím bolest. •  Ich spüre den Schmerz. 

•  Udělám jednu výjimku. •  Ich mache eine Ausnahme. 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 

•  Máte navštívenku? •  Haben Sie eine Visitenkarte? 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 

•  Očekáváme vyjasnění toho problému. •  Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

•  Hledám nějakého programátora. •  Ich suche einen Programmierer. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  Je vlastníkem auta. •  Er ist der Besitzer dieses Autos. 

•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  Rozhoduji se. •  Ich treffe eine Entscheidung. 

•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  Nemám už žádný kontakt. •  Ich habe keinen Kontakt mehr. 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  Jsem nachlazený. •  Ich habe eine Erkältung. 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  To nedává žádný smysl. •  Das macht keinen Sinn. 

•  To je otázka čistoty. •  Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_poslouchejte německy!  

•  Očekáváme vyjasnění toho problému. •  Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

•  Máte navštívenku? •  Haben Sie eine Visitenkarte? 

•  To je seznam muzeí. •  Das ist eine Liste der Museen. 

•  Den má dvacet čtyři hodin. •  Ein Tag hat 24 Stunden. 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 

•  Rozhoduji se. •  Ich treffe eine Entscheidung. 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  Kdo platí lékařské výlohy? •  Wer bezahlt die Arztkosten? 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 

•  Je vlastníkem auta. •  Er ist der Besitzer dieses Autos. 

•  Jsem nachlazený. •  Ich habe eine Erkältung. 

•  Jak funguje ta pračka? •  Wie funktioniert die Waschmaschine? 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. •  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 

•  To nedává žádný smysl. •  Das macht keinen Sinn. 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 

•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  Máš nějakou šálu? •  Hast du einen Schal? 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 

•  Nemám už žádný kontakt. •  Ich habe keinen Kontakt mehr. 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 
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•  Cítím bolest. •  Ich spüre den Schmerz. 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  On je redaktorem toho časopisu. •  Er ist der Redakteur der Zeitung. 

•  To je otázka čistoty. •  Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  Udělám jednu výjimku. •  Ich mache eine Ausnahme. 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 

•  Hledám nějakého programátora. •  Ich suche einen Programmierer. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_karty   

Ich gehe ein Eis holen. 
Das ist eine Frage der 

Sauberkeit. 
Wie funktioniert die 

Waschmaschine? 

Wann kommt die S-Bahn? 
Machen wir einen 

Stadtbummel? 
Wir machen heute eine 

Stadtrundfahrt. 

Das ist die erste Etappe der 
Reise. 

Ein Tag hat 24 Stunden. Eins ist eine Zahl. 

Hast du einen Schal? Wer bezahlt die Arztkosten? Ich habe eine Erkältung. 

Ich spüre den Schmerz. Hast du noch einen Becher? Hast du noch eine Packung? 

Ich mag keinen Spinat. Keine Ahnung. 
Hast du einen Katalog von 

deiner Firma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
111 

Jak funguje ta pračka? To je otázka čistoty. Zajdu pro zmrzlinu. 

Dnes si uděláme okružní jízdu 
městem. 

Uděláme si procházku 
městem? 

Kdy přijede dráha? 

Jedna je číslo. Den má dvacet čtyři hodin. To je první etapa cesty. 

Jsem nachlazený. Kdo platí lékařské výlohy? Máš nějakou šálu? 

Máš ještě jedno balení? Máš ještě jeden pohárek? Cítím bolest. 

Máš nějaký katalog tvé firmy? Nemám tušení. Nemám rád špenát. 
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Das macht keinen Sinn. Ich mache eine Ausnahme. Ich treffe eine Entscheidung. 

Er ist der Redakteur der 
Zeitung. 

Ich suche einen 
Programmierer. 

Haben Sie eine Visitenkarte? 

Das ist eine Liste der Museen. Ich habe keinen Kontakt mehr. 
Die Einstellung der Maschine 

ist mir nicht bekannt. 

Wir erwarten die Aufklärung 
des Problems. 

Er ist der Besitzer dieses 
Autos. 

Der Abbau der Rohstoffe 
steigt. 

Diese Insel namens Sylt gehört 
zu Deutschland. 

Der 3.10 ist der Tag der 
Deutschen Einheit. 

Das ist eine Initiative der 
Bürger. 

Die Kommunen sind pleite. 
Die Erhöhung der Steuern ist 

beschlossen. 
Wir sind ein Teil der 

Gemeinschaft. 
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Rozhoduji se. Udělám jednu výjimku. To nedává žádný smysl. 

Máte navštívenku? 
Hledám nějakého 

programátora. 
On je redaktorem toho 

časopisu. 

Nastavení toho stroje mi není 
známo. 

Nemám už žádný kontakt. To je seznam muzeí. 

Těžba surovin stoupá. Je vlastníkem auta. 
Očekáváme vyjasnění toho 

problému. 

To je iniciativa občanů. 
Třetího října je den německé 

jednoty. 
Tento ostrov jménem Sylt patří 

Německu. 

Jsme součástí společenství. Zvýšení daní je rozhodnuto. Společenství jsou švorc. 
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Ich habe gar keine Lust. Sie schreibt einen Brief. Ich habe eine Besucherkarte. 

Ich habe kein Hobby. 
Morgen machen wir eine 

Radtour. 
Ich mache einen 

Einkaufsbummel. 

Dieses Beispiel zeigt die 
Verwendung des Verbs. 

Ich besuche einen Sprachkurs. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Mám návštěvnickou kartu Ona píše nějaký dopis. Nemám vůbec žádnou chuť. 

Procházím se po obchodech. Zítra uděláme výlet na kole. Nemám žádného koníčka. 

-  Navštěvuji jazykový kurz. 
Tento příklad ukazuje použití 

slovesa. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_test      

•  Jak funguje ta pračka? ................................................................. 

•  Zítra uděláme výlet na kole. ................................................................. 

•  Máte navštívenku? ................................................................. 

•  To je seznam muzeí. ................................................................. 

•  Hledám nějakého programátora. ................................................................. 

•  To je iniciativa občanů. ................................................................. 

•  Jsme součástí společenství. ................................................................. 

•  Den má dvacet čtyři hodin. ................................................................. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. ................................................................. 

•  Zajdu pro zmrzlinu. ................................................................. 

•  Máš ještě jeden pohárek? ................................................................. 

•  Společenství jsou švorc. ................................................................. 

•  Nemám žádného koníčka. ................................................................. 

•  Jsem nachlazený. ................................................................. 

•  Udělám jednu výjimku. ................................................................. 

•  Je vlastníkem auta. ................................................................. 

•  Těžba surovin stoupá. ................................................................. 

•  Máš ještě jedno balení? ................................................................. 

•  Jedna je číslo. ................................................................. 

•  Třetího října je den německé jednoty. ................................................................. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. ................................................................. 

•  Nemám tušení. ................................................................. 
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•  Máš nějakou šálu? ................................................................. 

•  Cítím bolest. ................................................................. 

•  Rozhoduji se. ................................................................. 

•  Kdo platí lékařské výlohy? ................................................................. 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? ................................................................. 

•  Nemám už žádný kontakt. ................................................................. 

•  To je první etapa cesty. ................................................................. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. ................................................................. 

•  Kdy přijede dráha? ................................................................. 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. ................................................................. 

•  Očekáváme vyjasnění toho problému. ................................................................. 

•  Uděláme si procházku městem? ................................................................. 

•  To nedává žádný smysl. ................................................................. 

•  To je otázka čistoty. ................................................................. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. ................................................................. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. ................................................................. 

•  On je redaktorem toho časopisu. ................................................................. 

•  Mám návštěvnickou kartu ................................................................. 

•  Ona píše nějaký dopis. ................................................................. 

•  Procházím se po obchodech. ................................................................. 

•  Nemám rád špenát. ................................................................. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. ................................................................. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_test_klíč     

•  Jak funguje ta pračka? •  Wie funktioniert die Waschmaschine? 

•  Zítra uděláme výlet na kole. •  Morgen machen wir eine Radtour. 

•  Máte navštívenku? •  Haben Sie eine Visitenkarte? 

•  To je seznam muzeí. •  Das ist eine Liste der Museen. 

•  Hledám nějakého programátora. •  Ich suche einen Programmierer. 

•  To je iniciativa občanů. •  Das ist eine Initiative der Bürger. 

•  Jsme součástí společenství. •  Wir sind ein Teil der Gemeinschaft. 

•  Den má dvacet čtyři hodin. •  Ein Tag hat 24 Stunden. 

•  Tento ostrov jménem Sylt patří Německu. •  Diese Insel namens Sylt gehört zu 
Deutschland. 

•  Zajdu pro zmrzlinu. •  Ich gehe ein Eis holen. 

•  Máš ještě jeden pohárek? •  Hast du noch einen Becher? 

•  Společenství jsou švorc. •  Die Kommunen sind pleite. 

•  Nemám žádného koníčka. •  Ich habe kein Hobby. 

•  Jsem nachlazený. •  Ich habe eine Erkältung. 

•  Udělám jednu výjimku. •  Ich mache eine Ausnahme. 

•  Je vlastníkem auta. •  Er ist der Besitzer dieses Autos. 

•  Těžba surovin stoupá. •  Der Abbau der Rohstoffe steigt. 

•  Máš ještě jedno balení? •  Hast du noch eine Packung? 

•  Jedna je číslo. •  Eins ist eine Zahl. 

•  Třetího října je den německé jednoty. •  Der 3.10 ist der Tag der Deutschen Einheit. 

•  Navštěvuji jazykový kurz. •  Ich besuche einen Sprachkurs. 

•  Nemám tušení. •  Keine Ahnung. 

•  Máš nějakou šálu? •  Hast du einen Schal? 

•  Cítím bolest. •  Ich spüre den Schmerz. 

•  Rozhoduji se. •  Ich treffe eine Entscheidung. 

•  Kdo platí lékařské výlohy? •  Wer bezahlt die Arztkosten? 

•  Máš nějaký katalog tvé firmy? •  Hast du einen Katalog von deiner Firma? 

•  Nemám už žádný kontakt. •  Ich habe keinen Kontakt mehr. 

•  To je první etapa cesty. •  Das ist die erste Etappe der Reise. 

•  Tento příklad ukazuje použití slovesa. •  Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des 
Verbs. 
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•  Kdy přijede dráha? •  Wann kommt die S-Bahn? 

•  Nastavení toho stroje mi není známo. •  Die Einstellung der Maschine ist mir nicht 
bekannt. 

•  Očekáváme vyjasnění toho problému. •  Wir erwarten die Aufklärung des Problems. 

•  Uděláme si procházku městem? •  Machen wir einen Stadtbummel? 

•  To nedává žádný smysl. •  Das macht keinen Sinn. 

•  To je otázka čistoty. •  Das ist eine Frage der Sauberkeit. 

•  Dnes si uděláme okružní jízdu městem. •  Wir machen heute eine Stadtrundfahrt. 

•  Nemám vůbec žádnou chuť. •  Ich habe gar keine Lust. 

•  On je redaktorem toho časopisu. •  Er ist der Redakteur der Zeitung. 

•  Mám návštěvnickou kartu •  Ich habe eine Besucherkarte. 

•  Ona píše nějaký dopis. •  Sie schreibt einen Brief. 

•  Procházím se po obchodech. •  Ich mache einen Einkaufsbummel. 

•  Nemám rád špenát. •  Ich mag keinen Spinat. 

•  Zvýšení daní je rozhodnuto. •  Die Erhöhung der Steuern ist beschlossen. 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_slovní zásoba_poslouchejte!     

•  Arbeitsplatz, der •  pracovní místo 

•  Reiseziel, das •  cíl cesty 

•  unseres •  naše 

•  Rock, der-e •  sukně 

•  Plan, der, Pläne •  plán 

•  Ihre •  vaše 

•  Sessel, der •  křeslo 

•  Koffer, der •  kufr 

•  Arbeitgeber, der •  zaměstnavatel 

•  Anweisung, die •  pracovní návod 

•  Schreibtisch, der •  psací stůl 

•  Rezept, das •  recept 

•  Einkommen, das •  příjem 

•  Ausgleich, der •  srovnání, kompenzace 

•  endgültig •  konečný 

•  Heimat, die •  vlast 

•  Einrichtung, die, Einrichtungen •  zařízení 

•  Pferd, das •  kůň 

•  Maus, die •  myš (počítačová) 

•  Pfarrer, der •  farář 

•  Schüler, der •  žák, žákyně 

•  Schuld, die •  vina 

•  Anweisung, die •  pracovní návod 

•  Bauch, der •  břicho 

•  Rad, das •  kolo 

•  Rat, der •  rada 

•  Pullover, der •  svetr 

•  Nationalmannschaft, die •  národní mužstvo 

•  Anwalt, der •  advokát 

•  Schuld, die •  vina 

•  meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, 
Ihre 

•  vaše 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_slovní zásoba_přeložte! 

•  zaměstnavatel •  Arbeitgeber, der 

•  příjem •  Einkommen, das 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  sukně •  Rock, der-e 

•  srovnání, kompenzace •  Ausgleich, der 

•  plán •  Plan, der, Pläne 

•  kůň •  Pferd, das 

•  psací stůl •  Schreibtisch, der 

•  konečný •  endgültig 

•  vina •  Schuld, die 

•  břicho •  Bauch, der 

•  pracovní návod •  Anweisung, die 

•  svetr •  Pullover, der 

•  kufr •  Koffer, der 

•  zařízení •  Einrichtung, die, Einrichtungen 

•  cíl cesty •  Reiseziel, das 

•  farář •  Pfarrer, der 

•  národní mužstvo •  Nationalmannschaft, die 

•  vaše •  Ihre 

•  vina •  Schuld, die 

•  recept •  Rezept, das 

•  žák, žákyně •  Schüler, der 

•  kolo •  Rad, das 

•  myš (počítačová) •  Maus, die 

•  vlast •  Heimat, die 

•  advokát •  Anwalt, der 

•  rada •  Rat, der 

•  křeslo •  Sessel, der 

•  pracovní místo •  Arbeitsplatz, der 

•  naše •  unseres 
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•  vaše •  meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, 
Ihre 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_pravidla používání      
Přivlastňovací zájmena v němčině jsou následující 
 
můj mein   náš unser 
tvůj dein   váš euer 
jeho sein   jejich ihr 
její ihr 
jeho sein   Váš Ihr 
 
V jednotném čísle se skloňují jako neurčitý člen: 
Rod mužský: 
1. p. mein       Vater  můj otec  
2. p. meines   Vaters mého otce 
3. p. meinem  Vater  mému otci 
4. p. meinen    Vater  mého otce 

 
1. p. seine Mutter   jeho  matka 
2. p. seiner  Mutter  jeho matky 
3. p. seiner  Mutter  jeho matce 
4. p. seine    Mutter  jeho  matku 
 
1. p. unser  Buch   naše kniha 
2. p. uneseres Buches  naší knihy 
3. p. unserem Buch   naší knize 
4. p. unser Buch      naší knihu 
 
Das Auto meines Vaters ist alt.  Auto mého otce je staré. 
Ich gebe es deinem Vater.  Dávám to tvému otci. 
Ich sehe ihren Vater   Vidím jejího otce. Vidím Vašeho otce  
Ich gebe es seiner Mutter.  Dávám to její matce. 
 
 
 
Stejné skloňování platí i pro KEIN 
Ich gebe es keinem Mann. 3 p.  Nedávám to žádnému muži. 
Ich sehe kein Kind.  4 p. Nevidím žádné dítě. 
 
V množném čísle se skloňují přivlastňovací zájmena (i záporné zájmeno kein) jako určitý člen: 
 
 1. p.  ihre    Häuser   její domy 
 2. p.  ihrer  Häuser   jejích domů 
 3. p. ihren  Häusern   jejím domům 
 4. p.  ihre    Häuser   její domy 
 
Ihre Bücher sind gut.    Její knihy jsou dobré. 
Die Seiten Ihrer Bücher sind schön.  Stránky jejích knih jsou pěkné. 
Ihren Büchern wünsche ich alles beste. Jejím knihám přeji vše nejlepší. 
Du findest ihre Bücher hier.   Její knihy najdeš tady. 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Ist das dein Rezept? •  To je tvůj recept? 

•  Wo ist mein Koffer? •  Kde je můj kufr? 

•  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? •  Směl bych Vás představit mému příteli? 

•  Das ist mein Sessel. •  To je mé křeslo. 

•  Meine Maus braucht neue Batterien. •  Moje myš potřebuje nové baterie. 

•  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. •  To je Alex, naše televizní věž. 

•  Das ist mein Rad. •  To je mé kolo. 

•  Das Haus dort ist unseres. •  Ten dům tam je náš. 

•  Ich bin schuld daran. •  Je to má vina. 

•  Ihre Ware steht bereit. •  Vaše zboží je připraveno. 

•  Das ist mein Anwalt. •  To je můj advokát. 

•  Das ist mein Pullover. •  To je můj svetr. 

•  Ich gebe dir genaue Anweisungen. •  Dám ti přesný návod. 

•  Das ist meine Schuld. •  To je má vina. 

•  Deutschland ist meine Heimat. •  Německo je mojí vlastí. 

•  Er mag mich nicht. •  Nemá mě rád. 

•  Mein Arbeitsplatz ist sicher. •  Mé pracovní místo je jisté. 

•  Das ist mein Schreibtisch. •  To je můj psací stůl. 

•  Wie lautet seine Anweisung? •  Jak zní jeho úkol? 

•  Ich pflege meinen Garten. •  Pečuji o mou zahrádku. 

•  Mein Bauch tut weh. •  Bolí mě břicho. 

•  Das ist meine Sammlung von Münzen. •  To je má sbírka mincí. 

•  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. •  Jeho příjem je v průměru. 

•  Meine Einrichtung ist sehr modern. •  Mé zařízení je docela moderní. 

•  Sport ist mein Ausgleich. •  Sport je moje kompenzace. 

•  Das ist unsere Nationalmannschaft. •  To je naše národní mužstvo. 

•  Das ist mein Arbeitgeber. •  To je můj zaměstnavatel. 

•  Wie ist dein Plan? •  Jaký je tvůj plán? 

•  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. •  Má poměr s vaší ženou. 

•  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. •  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. 

•  Willst du meinen Rat? •  Chceš moji radu? 
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•  Das ist ihr Brautkleid. •  To jsou její svatební šaty. 

•  Das ist unser Pfarrer. •  To je náš farář. 

•  Mein Entschluss ist endgültig. •  Můj závěr je konečný. 

•  Das ist mein Pferd. •  To je můj kůň. 

•  Du hast meine Zustimmung. •  Máš mé schválení. 

•  Das ist ihr Rock. •  To je její sukně. 

•  Das sind meine Schüler. •  To jsou moji žáci. 

•  Unser Reiseziel ist Spanien. •  Cíl naší cesty je Španělsko. 

•  Das ist seine Frau. •  To je jeho žena. 

 

Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_procvičovací věty_přeložte!     

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 

•  Moje myš potřebuje nové baterie. •  Meine Maus braucht neue Batterien. 

•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Jeho příjem je v průměru. •  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

•  To je můj advokát. •  Das ist mein Anwalt. 

•  Jaký je tvůj plán? •  Wie ist dein Plan? 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  Bolí mě břicho. •  Mein Bauch tut weh. 

•  To je můj psací stůl. •  Das ist mein Schreibtisch. 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 

•  To je můj zaměstnavatel. •  Das ist mein Arbeitgeber. 
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•  To je její sukně. •  Das ist ihr Rock. 

•  Mé pracovní místo je jisté. •  Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

•  To je můj svetr. •  Das ist mein Pullover. 

•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 

•  Pečuji o mou zahrádku. •  Ich pflege meinen Garten. 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  Ten dům tam je náš. •  Das Haus dort ist unseres. 

•  Má poměr s vaší ženou. •  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

•  To je mé křeslo. •  Das ist mein Sessel. 

•  Vaše zboží je připraveno. •  Ihre Ware steht bereit. 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  Jak zní jeho úkol? •  Wie lautet seine Anweisung? 

•  To jsou její svatební šaty. •  Das ist ihr Brautkleid. 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  Mé zařízení je docela moderní. •  Meine Einrichtung ist sehr modern. 

•  To je jeho žena. •  Das ist seine Frau. 

 

Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_poslouchejte německy!    

•  Jeho příjem je v průměru. •  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

•  Pečuji o mou zahrádku. •  Ich pflege meinen Garten. 

•  To je můj svetr. •  Das ist mein Pullover. 

•  To jsou její svatební šaty. •  Das ist ihr Brautkleid. 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 

•  Jak zní jeho úkol? •  Wie lautet seine Anweisung? 

•  Ten dům tam je náš. •  Das Haus dort ist unseres. 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  Má poměr s vaší ženou. •  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

•  Vaše zboží je připraveno. •  Ihre Ware steht bereit. 
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•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  Mé pracovní místo je jisté. •  Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 

•  To je můj advokát. •  Das ist mein Anwalt. 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 

•  Mé zařízení je docela moderní. •  Meine Einrichtung ist sehr modern. 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  Moje myš potřebuje nové baterie. •  Meine Maus braucht neue Batterien. 

•  To je její sukně. •  Das ist ihr Rock. 

•  Bolí mě břicho. •  Mein Bauch tut weh. 

•  To je můj zaměstnavatel. •  Das ist mein Arbeitgeber. 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  To je mé křeslo. •  Das ist mein Sessel. 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 

•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  To je můj psací stůl. •  Das ist mein Schreibtisch. 

•  Jaký je tvůj plán? •  Wie ist dein Plan? 

•  To je jeho žena. •  Das ist seine Frau. 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_karty     
 

Er mag mich nicht. Das ist mein Schreibtisch. Das ist mein Sessel. 

Meine Einrichtung ist sehr 
modern. 

Ich pflege meinen Garten. Wo ist mein Koffer? 

Unser Reiseziel ist Spanien. Das ist mein Pullover. Das ist ihr Rock. 

Mein Bauch tut weh. 
Currywurst ist mein 

Lieblingsgericht. 
Ist das dein Rezept? 

Das ist der Alex, unser 
Fernsehturm. 

Ich gebe dir genaue 
Anweisungen. 

Willst du meinen Rat? 

Dürfte ich Sie meinem Freund 
vorstellen? 

Ihre Ware steht bereit. 
Er hat ein Verhältnis mit Ihrer 

Frau. 
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To je mé křeslo. To je můj psací stůl. Nemá mě rád. 

Kde je můj kufr? Pečuji o mou zahrádku. Mé zařízení je docela moderní. 

To je její sukně. To je můj svetr. Cíl naší cesty je Španělsko. 

To je tvůj recept? 
Kari klobása je mé oblíbené 

jídlo. 
Bolí mě břicho. 

Chceš moji radu? Dám ti přesný návod. To je Alex, naše televizní věž. 

Má poměr s vaší ženou. Vaše zboží je připraveno. 
Směl bych Vás představit 

mému příteli? 
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Das Haus dort ist unseres. Wie lautet seine Anweisung? 
Meine Maus braucht neue 

Batterien. 

Das ist mein Arbeitgeber. Wie ist dein Plan? Das ist mein Anwalt. 

Mein Arbeitsplatz ist sicher. 
Sein Einkommen liegt im 

Durchschnitt. 
Das ist mein Pferd. 

Du hast meine Zustimmung. Das ist ihr Brautkleid. 
Das ist unsere 

Nationalmannschaft. 

Deutschland ist meine Heimat. Das ist unser Pfarrer. Mein Entschluss ist endgültig. 

Das ist meine Schuld. Ich bin schuld daran. Das ist mein Rad. 
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Moje myš potřebuje nové 
baterie. 

Jak zní jeho úkol? Ten dům tam je náš. 

To je můj advokát. Jaký je tvůj plán? To je můj zaměstnavatel. 

To je můj kůň. Jeho příjem je v průměru. Mé pracovní místo je jisté. 

To je naše národní mužstvo. To jsou její svatební šaty. Máš mé schválení. 

Můj závěr je konečný. To je náš farář. Německo je mojí vlastí. 

To je mé kolo. Je to má vina. To je má vina. 
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Das ist meine Sammlung von 
Münzen. 

Sport ist mein Ausgleich. Das sind meine Schüler. 

Das ist seine Frau. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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To jsou moji žáci. Sport je moje kompenzace. To je má sbírka mincí. 

-  -  To je jeho žena. 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_test   

•  Bolí mě břicho. ................................................................. 

•  Pečuji o mou zahrádku. ................................................................. 

•  Máš mé schválení. ................................................................. 

•  Je to má vina. ................................................................. 

•  To je má vina. ................................................................. 

•  To je tvůj recept? ................................................................. 

•  To je mé kolo. ................................................................. 

•  To je můj advokát. ................................................................. 

•  Můj závěr je konečný. ................................................................. 

•  To je její sukně. ................................................................. 

•  Moje myš potřebuje nové baterie. ................................................................. 

•  To jsou moji žáci. ................................................................. 

•  Mé pracovní místo je jisté. ................................................................. 

•  To je můj psací stůl. ................................................................. 

•  To je Alex, naše televizní věž. ................................................................. 

•  Nemá mě rád. ................................................................. 

•  To je naše národní mužstvo. ................................................................. 

•  Jeho příjem je v průměru. ................................................................. 

•  Mé zařízení je docela moderní. ................................................................. 

•  To je jeho žena. ................................................................. 

•  Má poměr s vaší ženou. ................................................................. 

•  Vaše zboží je připraveno. ................................................................. 
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•  Jak zní jeho úkol? ................................................................. 

•  Dám ti přesný návod. ................................................................. 

•  Jaký je tvůj plán? ................................................................. 

•  To je můj zaměstnavatel. ................................................................. 

•  Sport je moje kompenzace. ................................................................. 

•  Chceš moji radu? ................................................................. 

•  Německo je mojí vlastí. ................................................................. 

•  Kde je můj kufr? ................................................................. 

•  Ten dům tam je náš. ................................................................. 

•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. ................................................................. 

•  To je má sbírka mincí. ................................................................. 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. ................................................................. 

•  To je mé křeslo. ................................................................. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? ................................................................. 

•  To je můj kůň. ................................................................. 

•  To jsou její svatební šaty. ................................................................. 

•  To je náš farář. ................................................................. 

•  To je můj svetr. ................................................................. 
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Lekce 05_přivlastňovací_zájmena_test_řešení      

•  Bolí mě břicho. •  Mein Bauch tut weh. 

•  Pečuji o mou zahrádku. •  Ich pflege meinen Garten. 

•  Máš mé schválení. •  Du hast meine Zustimmung. 

•  Je to má vina. •  Ich bin schuld daran. 

•  To je má vina. •  Das ist meine Schuld. 

•  To je tvůj recept? •  Ist das dein Rezept? 

•  To je mé kolo. •  Das ist mein Rad. 

•  To je můj advokát. •  Das ist mein Anwalt. 

•  Můj závěr je konečný. •  Mein Entschluss ist endgültig. 

•  To je její sukně. •  Das ist ihr Rock. 

•  Moje myš potřebuje nové baterie. •  Meine Maus braucht neue Batterien. 

•  To jsou moji žáci. •  Das sind meine Schüler. 

•  Mé pracovní místo je jisté. •  Mein Arbeitsplatz ist sicher. 

•  To je můj psací stůl. •  Das ist mein Schreibtisch. 

•  To je Alex, naše televizní věž. •  Das ist der Alex, unser Fernsehturm. 

•  Nemá mě rád. •  Er mag mich nicht. 

•  To je naše národní mužstvo. •  Das ist unsere Nationalmannschaft. 

•  Jeho příjem je v průměru. •  Sein Einkommen liegt im Durchschnitt. 

•  Mé zařízení je docela moderní. •  Meine Einrichtung ist sehr modern. 

•  To je jeho žena. •  Das ist seine Frau. 

•  Má poměr s vaší ženou. •  Er hat ein Verhältnis mit Ihrer Frau. 

•  Vaše zboží je připraveno. •  Ihre Ware steht bereit. 

•  Jak zní jeho úkol? •  Wie lautet seine Anweisung? 

•  Dám ti přesný návod. •  Ich gebe dir genaue Anweisungen. 

•  Jaký je tvůj plán? •  Wie ist dein Plan? 

•  To je můj zaměstnavatel. •  Das ist mein Arbeitgeber. 

•  Sport je moje kompenzace. •  Sport ist mein Ausgleich. 

•  Chceš moji radu? •  Willst du meinen Rat? 

•  Německo je mojí vlastí. •  Deutschland ist meine Heimat. 

•  Kde je můj kufr? •  Wo ist mein Koffer? 

•  Ten dům tam je náš. •  Das Haus dort ist unseres. 
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•  Kari klobása je mé oblíbené jídlo. •  Currywurst ist mein Lieblingsgericht. 

•  To je má sbírka mincí. •  Das ist meine Sammlung von Münzen. 

•  Cíl naší cesty je Španělsko. •  Unser Reiseziel ist Spanien. 

•  To je mé křeslo. •  Das ist mein Sessel. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  To je můj kůň. •  Das ist mein Pferd. 

•  To jsou její svatební šaty. •  Das ist ihr Brautkleid. 

•  To je náš farář. •  Das ist unser Pfarrer. 

•  To je můj svetr. •  Das ist mein Pullover. 
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Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Unterschied, der •  rozdíl 

•  Gemüse, das •  zelenina 

•  kräftig •  silný 

•  Brötchen, das •  houska 

•  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen, 
ihr seht, sie sehen 

•  vidět 

•  Zeichen, das •  znamení 

•  Ei, das •  vejce 

•  Wörterbuch, das, ü-er •  slovník 

•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  Herz , das •  srdce 

•  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 
wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  vzít 

•  Arbeitszeit, die •  pracovní doba 

•  Verkauf, der •  prodej 

•  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 
wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  dozvědět se 

•  Orangensaft, der •  pomerančový džus 

•  einnehmen •  vzít 

•  stark •  silný 

•  Stern, der,-c •  hvězda 

•  Französisch, das •  francouzština 

•  Chinesisch, das •  čínština 

•  anhalten •  zastavit 

•  ähnlich •  podobný 

•  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

•  padat 

•  Lied, das •  píseň 

•  laufen •  běžet 

•  starke •  silný 

•  Hoffnung, die •  naděje 

•  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 
laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  běžet 
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•  Griechisch, das •  řečtina 

•  Heft, das •  sešit 

•  tragen •  nést 

 

Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_slovní zásoba_přeložte!  

•  znamení •  Zeichen, das 

•  hvězda •  Stern, der,-c 

•  vejce •  Ei, das 

•  čínština •  Chinesisch, das 

•  dozvědět se •  erfahren - ich erfahre, du erfährst, er erfährt, 
wir erfahren, ihr erfahrt, sie erfahren 

•  silný •  stark 

•  běžet •  laufen - ich laufe, du läufst, er läuft, wir 
laufen, ihr lauft, sie laufen 

•  houska •  Brötchen, das 

•  pomerančový džus •  Orangensaft, der 

•  vzít •  nehmen- ich nehme, du nimmst, er nimmt, 
wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 

•  slovník •  Wörterbuch, das, ü-er 

•  prodej •  Verkauf, der 

•  sešit •  Heft, das 

•  srdce •  Herz , das 

•  běžet •  laufen 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

•  francouzština •  Französisch, das 

•  vzít •  einnehmen 

•  padat •  fallen - ich falle, du fällst, er fällt, wir fallen, 
ihr fallt, sie fallen 

•  naděje •  Hoffnung, die 

•  rozdíl •  Unterschied, der 

•  zastavit •  anhalten 

•  zelenina •  Gemüse, das 

•  píseň •  Lied, das 
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•  podobný •  ähnlich 

•  řečtina •  Griechisch, das 

•  pracovní doba •  Arbeitszeit, die 

•  silný •  starke 

•  silný •  kräftig 

•  vidět •  sehen - ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen, 
ihr seht, sie sehen 

•  nést •  tragen 
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Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_pravidla používání   
 
Zatím jsme se seznámili se slovesy, která se časují zcela pravidelně. Kromě toho existují také slovesa, u 
kterých při časování dochází ve 2. a 3. osobě jednotného čísla ke změně kmenové samohlásky. Slovesa 
podle změny kmenové samohlásky rozdělujeme do tří skupin: 
 
1) slovesa se změnou a - ä  (např. fahren) 
 
2) slovesa se změnou e - i  (např. geben) 
 
3) slovesa se změnou e - ie  (např. lesen) 
 
 
Hláskobvá změna a  -  ä  
 
 fahren = jet 
 
 ich    fahre   wir    fahren    
 du     fährst   ihr     fahrt    
 er          sie     fahren 
 sie     fährt 
 es    Sie    fahren 
 
Stejně jako sloveso fahren budeme časovat např. také slovesa schlafen, gefallen, laufen, tragen. 
 
 Sie trägt keinen Rock.   Nenosí sukni. 
 Fahrt ihr schon nach Hause?  Jedete už domů? 
 Schläft er noch nicht? On ještě nespí? 
 
Hlásková změna e  -  i  
 
 Sprechen = mluvit 
 
 ich    spreche   wir   sprechen 
 du     sprichst   ihr    sprecht 
 er    sie   sprechen 
 sie     spricht 
 es     
 Stejně jako sloveso geben budeme časovat např. také slovesa essen, treffen, sprechen, helfen, 
vergessen. 
 U slovesa nehmen dochází v jednotném čísle také ke změně souhlásky - ich nehme, du nimmst, er 
nimmt . Množné číslo je pravidelné. 
 
 Gib mir es.     Dej mi to. 
 Was isst sie gern?   Co jí ráda? 
 
  
Hlásková změna e  -  ie   
 
 lesen = číst 
 
 ich   lese   wir   lesen 
 du    liest   ihr    lest 
 er    sie    lesen 
 sie   liest 
 es     
 
Stejně jako sloveso lesen budeme časovat např. také slovesa sehen, empfehlen. 
 
 Siehst du es?    Vidíš to? 
 Ich empfehle ihr den Film.  Doporučuji jí ten film. 
 Lesen Sie gern? Čtete rád? 
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 Was empfiehlst du mir? Co mi  doporučíš? 
 

Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Du erfährst es als erster. •  Dozvíš se to jako první. 

•  Er spricht kein Chinesisch. •  Nemluví čínsky. 

•  Ich lasse mich gern überzeugen. •  Rád se nechám přesvědčit. 

•  Die Polizei hält ein Auto an. •  Policie zastavuje auto. 

•  Ich nehme Rühreier. •  Dám si míchaná vejce. 

•  Das gilt für die ganze Welt. •  To platí pro celý svět. 

•  Gefällt es Ihnen? •  Líbí se vám to? 

•  Pass auf das du nicht fällst. •  Dávej pozor, ať nespadneš. 

•  Die Maschine läuft nicht. •  Ten stroj neběží. 

•  Ich esse nicht viel Gemüse. •  Nejím moc zeleniny. 

•  Er lässt uns gehen! •  On nás nechává jít. 

•  Ich spreche kein Französisch. •  Nemluvím francouzsky. 

•  Ich fahre zur Arbeit. •  Jedu do práce. 

•  Gibst du mir ein Brötchen bitte? •  Dáš mi housku, prosím? 

•  Siehst du den Unterschied? •  Vidíš ten rozdíl? 

•  Ich brauche starke Helfer. •  Potřebují silné pomocníky. 

•  Gibst du mir dein Heft? •  Dáš mi tvůj sešit? 

•  Was nimmt er? •  Co si on bere? 

•  Die Hoffnung stirbt zuletzt. •  Naděje umírá poslední. 

•  Er sieht dir ähnlich. •  On je ti podobný. 

•  Der Kaffee ist stark. •  Káva je silná. 

•  Er sieht sehr kräftig aus. •  Vypadá docela silně. 

•  Ich nehme einen Orangensaft. •  Dám si pomerančový džus. 

•  Was siehst du? •  Co vidíš? 

•  Das Lied gefällt mir. •  Ta píseň se mi líbí. 

•  Ich lasse mir die Karten legen. •  Nechám položit karty. 

•  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. •  Moje denní pracovní doba má osm hodin. 

•  Sie läuft sehr schnell. •  Ona běhá velmi rychle. 

•  Gib mir mal das Wörterbuch. •  Dej mi ten slovník. 

•  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. •  V neděli spoluběží Maraton. 
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•  Mein Herz schlägt. •  Mé srdce bije. 

•  Siehst du dort den Stern? •  Vidíš tam tu hvězdu? 

•  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? •  Sedli byste si, prosím? 

•  Der Verkauf läuft gut. •  Prodej běží dobře. 

•  Sprichst du auch Griechisch? •  Mluvíš i řecky? 

•  Gib mir ein Zeichen. •  Dej mi znamení. 

•  Er trägt keinen Mantel. •  Nenosí žádný kabát. 

 

Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_procvičovací věty_přeložte!   

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. •  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

•  Prodej běží dobře. •  Der Verkauf läuft gut. 

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 

•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  Dej mi znamení. •  Gib mir ein Zeichen. 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 
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•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 

 

Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_poslouchejte německy!     

•  Prodej běží dobře. •  Der Verkauf läuft gut. 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 
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•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. •  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

•  Dej mi znamení. •  Gib mir ein Zeichen. 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 
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Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_karty     

Gefällt es Ihnen? Pass auf das du nicht fällst. Er lässt uns gehen! 

Was siehst du? Was nimmt er? Ich lasse mir die Karten legen. 

Er läuft am Sonntag beim 
Marathon mit. 

Du erfährst es als erster. Sie läuft sehr schnell. 

Die Maschine läuft nicht. 
Würden Sie bitte Ihre Plätze 

einnehmen? 
Er spricht kein Chinesisch. 

Siehst du den Unterschied? Ich nehme einen Orangensaft. Ich nehme Rühreier. 

Ich esse nicht viel Gemüse. 
Ich lasse mich gern 

überzeugen. 
Meine tägliche Arbeitszeit 

beträgt 8 Stunden. 
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On nás nechává jít. Dávej pozor, ať nespadneš. Líbí se vám to? 

Nechám položit karty. Co si on bere? Co vidíš? 

Ona běhá velmi rychle. Dozvíš se to jako první. V neděli spoluběží Maraton. 

Nemluví čínsky. Sedli byste si, prosím? Ten stroj neběží. 

Dám si míchaná vejce. Dám si pomerančový džus. Vidíš ten rozdíl? 

Moje denní pracovní doba má 
osm hodin. 

Rád se nechám přesvědčit. Nejím moc zeleniny. 
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Der Verkauf läuft gut. Ich fahre zur Arbeit. Siehst du dort den Stern? 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Polizei hält ein Auto an. Ich brauche starke Helfer. 

Mein Herz schlägt. Das gilt für die ganze Welt. Der Kaffee ist stark. 

Er sieht dir ähnlich. Er sieht sehr kräftig aus. Das Lied gefällt mir. 

Gibst du mir dein Heft? Sprichst du auch Griechisch? Ich spreche kein Französisch. 

Gibst du mir ein Brötchen 
bitte? 

Gib mir mal das Wörterbuch. Gib mir ein Zeichen. 
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Vidíš tam tu hvězdu? Jedu do práce. Prodej běží dobře. 

Potřebují silné pomocníky. Policie zastavuje auto. Naděje umírá poslední. 

Káva je silná. To platí pro celý svět. Mé srdce bije. 

Ta píseň se mi líbí. Vypadá docela silně. On je ti podobný. 

Nemluvím francouzsky. Mluvíš i řecky? Dáš mi tvůj sešit? 

Dej mi znamení. Dej mi ten slovník. Dáš mi housku, prosím? 
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Er trägt keinen Mantel. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  -  Nenosí žádný kabát. 
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Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_test    

•  Ten stroj neběží. ................................................................. 

•  Prodej běží dobře. ................................................................. 

•  Rád se nechám přesvědčit. ................................................................. 

•  Dám si míchaná vejce. ................................................................. 

•  Dej mi znamení. ................................................................. 

•  Káva je silná. ................................................................. 

•  On nás nechává jít. ................................................................. 

•  Dáš mi housku, prosím? ................................................................. 

•  Vidíš ten rozdíl? ................................................................. 

•  V neděli spoluběží Maraton. ................................................................. 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. ................................................................. 

•  Nejím moc zeleniny. ................................................................. 

•  Líbí se vám to? ................................................................. 

•  Sedli byste si, prosím? ................................................................. 

•  To platí pro celý svět. ................................................................. 

•  Nemluví čínsky. ................................................................. 

•  Ta píseň se mi líbí. ................................................................. 

•  Dám si pomerančový džus. ................................................................. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? ................................................................. 

•  Jedu do práce. ................................................................. 

•  Policie zastavuje auto. ................................................................. 

•  Potřebují silné pomocníky. ................................................................. 
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•  Mluvíš i řecky? ................................................................. 

•  Mé srdce bije. ................................................................. 

•  Vypadá docela silně. ................................................................. 

•  Nechám položit karty. ................................................................. 

•  Nenosí žádný kabát. ................................................................. 

•  Co si on bere? ................................................................. 

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. ................................................................. 

•  Ona běhá velmi rychle. ................................................................. 

•  Nemluvím francouzsky. ................................................................. 

•  Co vidíš? ................................................................. 

•  Dáš mi tvůj sešit? ................................................................. 

•  Dozvíš se to jako první. ................................................................. 

•  Dej mi ten slovník. ................................................................. 

•  On je ti podobný. ................................................................. 

•  Naděje umírá poslední. ................................................................. 
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Lekce 06_slovesa s hláskovou změnou_test_řešení    

•  Ten stroj neběží. •  Die Maschine läuft nicht. 

•  Prodej běží dobře. •  Der Verkauf läuft gut. 

•  Rád se nechám přesvědčit. •  Ich lasse mich gern überzeugen. 

•  Dám si míchaná vejce. •  Ich nehme Rühreier. 

•  Dej mi znamení. •  Gib mir ein Zeichen. 

•  Káva je silná. •  Der Kaffee ist stark. 

•  On nás nechává jít. •  Er lässt uns gehen! 

•  Dáš mi housku, prosím? •  Gibst du mir ein Brötchen bitte? 

•  Vidíš ten rozdíl? •  Siehst du den Unterschied? 

•  V neděli spoluběží Maraton. •  Er läuft am Sonntag beim Marathon mit. 

•  Dávej pozor, ať nespadneš. •  Pass auf das du nicht fällst. 

•  Nejím moc zeleniny. •  Ich esse nicht viel Gemüse. 

•  Líbí se vám to? •  Gefällt es Ihnen? 

•  Sedli byste si, prosím? •  Würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? 

•  To platí pro celý svět. •  Das gilt für die ganze Welt. 

•  Nemluví čínsky. •  Er spricht kein Chinesisch. 

•  Ta píseň se mi líbí. •  Das Lied gefällt mir. 

•  Dám si pomerančový džus. •  Ich nehme einen Orangensaft. 

•  Vidíš tam tu hvězdu? •  Siehst du dort den Stern? 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Potřebují silné pomocníky. •  Ich brauche starke Helfer. 

•  Mluvíš i řecky? •  Sprichst du auch Griechisch? 

•  Mé srdce bije. •  Mein Herz schlägt. 

•  Vypadá docela silně. •  Er sieht sehr kräftig aus. 

•  Nechám položit karty. •  Ich lasse mir die Karten legen. 

•  Nenosí žádný kabát. •  Er trägt keinen Mantel. 

•  Co si on bere? •  Was nimmt er? 

•  Moje denní pracovní doba má osm hodin. •  Meine tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. 

•  Ona běhá velmi rychle. •  Sie läuft sehr schnell. 

•  Nemluvím francouzsky. •  Ich spreche kein Französisch. 

•  Co vidíš? •  Was siehst du? 
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•  Dáš mi tvůj sešit? •  Gibst du mir dein Heft? 

•  Dozvíš se to jako první. •  Du erfährst es als erster. 

•  Dej mi ten slovník. •  Gib mir mal das Wörterbuch. 

•  On je ti podobný. •  Er sieht dir ähnlich. 

•  Naděje umírá poslední. •  Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  zeigen •  ukázat 

•  Band, das •  pásek 

•  sei •  buď! 

•  Salz, das •  sůl 

•  Grafik, die •  grafika 

•  überlegen •  přemýšlet, zvážit 

•  Fenster, das •  okno 

•  Flasche, die •  láhev 

•  Tor, das •  brána 

•  ans Gerät •  k zařízení 

•  bei mir •  u mě 

•  folgen •  následovat 

•  geradeaus •  rovně 

•  Gesicht, das •  tvář, obličej 

•  Geschichte, die, Geschichten •  příběh, historie 

•  Gang, der •  chodba 

•  hier •  tady 

•  her •  tady 

•  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie •  Buďte! 

•  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 
zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 

•  ukázat 

•  hereinkommen •  jít dál 

•  Karten, die •  karty 

•  ruhig •  tichý, klidný 

•  Flur, der •  chodba 

•  behalten •  nechat si 

 

Lekce 07_rozkazovací způsob_slovní zásoba_přeložte!    

•  okno •  Fenster, das 

•  tady •  her 

•  ukázat •  zeigen - ich zeige, du zeigst, er zeigt, wir 
zeigen, ihr zeigt, sie zeigen 
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•  tvář, obličej •  Gesicht, das 

•  tady •  hier 

•  láhev •  Flasche, die 

•  u mě •  bei mir 

•  k zařízení •  ans Gerät 

•  následovat •  folgen 

•  grafika •  Grafik, die 

•  ukázat •  zeigen 

•  chodba •  Gang, der 

•  tichý, klidný •  ruhig 

•  Buďte! •  seien, sei (du) , seien wir, seid ihr, seien Sie 

•  příběh, historie •  Geschichte, die, Geschichten 

•  karty •  Karten, die 

•  brána •  Tor, das 

•  chodba •  Flur, der 

•  rovně •  geradeaus 

•  jít dál •  hereinkommen 

•  pásek •  Band, das 

•  přemýšlet, zvážit •  überlegen 

•  sůl •  Salz, das 

•  buď! •  sei 

•  nechat si •  behalten 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_pravidla používání    
 
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB SLOVESA BÝT-SEIN 
 
SEI!   Buď!.  -    
SEIEN WIR!   Buďme! 
SEID!    Buďte( (děti) 
SEIEN SIE  Buďte! (dámy a pánové) 
 
  
Sei um 8 Uhr zu Hause!  Buď v 8 hodin doma! 
Seien wir vernünftig!   Buďme rozumní! 
Kinder, seid ruhig!   Děti, buďte klidné! 
Seien Sie so nett!   Buďte tak laskav! 

  
 

Rozkazovací způsob v jednotném čísle tvoříme z infinitivu slovesa odtržením koncovky –en (besuchen – 
besuch!) 
 
Besuch uns morgen!   Navštiv nás zítra! 
Komm morgen!   Přijď zítra 
 
Pro množné číslo jsou tvary rozkazu stejné jako tvary při časování sloves u dané osoby: 
 
Besuchen wir ihn!  Navštivme jej! 
Kinder, kommt bald,   Děti, přijďte brzy! 
Kommen Sie um acht.  Přijďte v osm. 
 
U sloves, která v kmeni končí na t, -d, -n, -ng, připojuneme  ke kmeni slovesa ještě - e  
 
Arbeite!   Pracuj! 
Warte!   Čekej! 
 
U nepravidelných sloves tvoříme rozkaz následovně: 
 u sloves se změnou   a  -  ä  tvoříme rozkazovací způsob pravidelně z infinitivu slovesa odtržením 
koncovky  
 
fahr -en  fahre!,  
 
Pro množné číslo je rozkaz standardní: 
 
Fahren Sie schneller!  Jeďte rychleji! 
  
 u sloves se změnou   e  -  i tvoříme rozkazovací způsob v jednotném čísle z tvaru 2. osoby jed. čísla 
odtržením koncovky  st  
 
Gib mir deine Hand! Dej mi tvou ruku! 
Sprich mit mir!  Mluv se mnou! 
 
Pro množné číslo je rozkaz standardní: 
 
Geben Sie es mir! Dejte mi to. 
Gebt ihr das Buch! Dejte jí tu knihu! 
 
u sloves se změnou   e  -  ie tvoříme rozkazovací způsob  v jednotném čísle z tvaru 2. osoby jed. čísla 
odtržením koncovky st 
Sieh es!    Podívej se na to! 
Lies es!   Čti to! 
Pro množné číslo je rozkaz standardní: 
Empfehlen Sie uns etwas! Doporučte nám něco! 
Sehen wir mal!   To se podívejme! 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_procvičovací věty_poslouchejte 

•  Folgen Sie mir, bitte. •  Následujte mě, prosím. 

•  Reich mir mal das Salz. •  Podej mi sůl. 

•  Mach das Tor auf. •  Otevři dveře. 

•  Merk dir das! •  Zapamatuj si to! 

•  Schau unter das Bett. •  Podívej se pod postel. 

•  Leg es auf den Tisch. •  Polož to na stůl. 

•  Stell doch bitte alles auf den Tisch. •  Dej prosím všechno na stůl. 

•  Komm her. •  Pojď sem. 

•  Bist du schon hier? •  Jsi už tady? 

•  Gib mir mal das Band. •  Vydej mi ten pásek. 

•  Räume bitte das Zimmer aus! •  Ukliď prosím pokoj. 

•  Bleibe bei mir. •  Zůstaň u mě. 

•  Bitte mische die Karten. •  Prosím zamíchej karty. 

•  Steig ein! •  Nastup si! 

•  Bitte sei ruhig. •  Prosím buď v klidu. 

•  Komm nicht wieder! •  Už nechoď! 

•  Lass mir noch etwas übrig. •  Nech mi ještě něco. 

•  Reich mir mal die Flasche. •  Podej mi tu láhev. 

•  Zeig mir mal die Grafik. •  Ukaž mi tu grafiku. 

•  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! •  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. 

•  Stell es vor die Tür. •  Postav to před dveře. 

•  Stell dir vor! •  Představ si! 

•  Die Garderobe ist im Flur. •  Šatna je na chodbě. 

•  Träume schön. •  Hezké sny. 

•  Sei vorsichtig. •  Buď opatrný! 

•  Zeigen Sie es mir! •  Ukažte mi to! 

•  Erzähle mir die Geschichte. •  Vyprávěj mi ten příběh. 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Mach bitte das Fenster zu. •  Zavři prosím okno. 

•  Lass mich mal ans Gerät. •  Pusť mě už k tomu aparátu. 
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•  Kommen Sie herein! •  Pojďte dál! 

•  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. •  Jeď ještě kousek rovně. 

•  Seien Sie vernünftig! •  Buďte rozumný! 

•  Gehen Sie den Gang hinunter. •  Běžte na konec té chodby. 

•  Würdest du mir den Wagen zeigen? •  Ukázal bys mi to auto? 

•  Schau mir ins Gesicht. •  Podívej se mi do tváře. 

•  Überlegen Sie doch! •  Přemýšlejte přece. 

•  Behalten Sie es. •  Nechte si ho. 

 
 

Lekce 07_rozkazovací způsob_procvičovací věty_přeložte!     

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 

•  Zavři prosím okno. •  Mach bitte das Fenster zu. 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  Otevři dveře. •  Mach das Tor auf. 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  Pojď sem. •  Komm her. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  Už nechoď! •  Komm nicht wieder! 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  Běžte na konec té chodby. •  Gehen Sie den Gang hinunter. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 
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•  Nech mi ještě něco. •  Lass mir noch etwas übrig. 

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 

•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  Ukaž mi tu grafiku. •  Zeig mir mal die Grafik. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Šatna je na chodbě. •  Die Garderobe ist im Flur. 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 

 

Lekce 07_rozkazovací způsob_poslouchejte německy     

•  Pojď sem. •  Komm her. 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  Ukaž mi tu grafiku. •  Zeig mir mal die Grafik. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 
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•  Šatna je na chodbě. •  Die Garderobe ist im Flur. 

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 

•  Nech mi ještě něco. •  Lass mir noch etwas übrig. 

•  Otevři dveře. •  Mach das Tor auf. 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  Zavři prosím okno. •  Mach bitte das Fenster zu. 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  Běžte na konec té chodby. •  Gehen Sie den Gang hinunter. 

•  Už nechoď! •  Komm nicht wieder! 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_karty     

Sei vorsichtig. Seien Sie vernünftig! Zeigen Sie es mir! 

Folgen Sie mir, bitte. Überlegen Sie doch! Räume bitte das Zimmer aus! 

Würdest du mir den Wagen 
zeigen? 

Merk dir das! Die Garderobe ist im Flur. 

Mach bitte das Fenster zu. Mach das Tor auf. Gehen Sie den Gang hinunter. 

Bist du schon hier? Steig in den Wagen. Steig ein! 

Reich mir mal die Flasche. Reich mir mal das Salz. 
Sprechen Sie nie wieder so mit 

mir! 
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Ukažte mi to! Buďte rozumný! Buď opatrný! 

Ukliď prosím pokoj. Přemýšlejte přece. Následujte mě, prosím. 

Šatna je na chodbě. Zapamatuj si to! Ukázal bys mi to auto? 

Běžte na konec té chodby. Otevři dveře. Zavři prosím okno. 

Nastup si! Nastup do vozu. Jsi už tady? 

Už se mnou nikdy takhle 
nemluvte. 

Podej mi sůl. Podej mi tu láhev. 
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Stell dir vor! Kommen Sie herein! Komm her. 

Lass mir noch etwas übrig. Zeig mir mal die Grafik. Bleibe bei mir. 

Schau unter das Bett. Leg es auf den Tisch. 
Stell doch bitte alles auf den 

Tisch. 

Stell es vor die Tür. Gib mir mal das Band. Erzähle mir die Geschichte. 

Schau mir ins Gesicht. Träume schön. Lass mich mal ans Gerät. 

Bitte sei ruhig. 
Fahr einfach noch ein Stück 

geradeaus weiter. 
Bitte mische die Karten. 
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Pojď sem. Pojďte dál! Představ si! 

Zůstaň u mě. Ukaž mi tu grafiku. Nech mi ještě něco. 

Dej prosím všechno na stůl. Polož to na stůl. Podívej se pod postel. 

Vyprávěj mi ten příběh. Vydej mi ten pásek. Postav to před dveře. 

Pusť mě už k tomu aparátu. Hezké sny. Podívej se mi do tváře. 

Prosím zamíchej karty. Jeď ještě kousek rovně. Prosím buď v klidu. 
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Komm nicht wieder! Behalten Sie es. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  Nechte si ho. Už nechoď! 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_test      

•  Ukázal bys mi to auto? ................................................................. 

•  Nech mi ještě něco. ................................................................. 

•  Zůstaň u mě. ................................................................. 

•  Prosím zamíchej karty. ................................................................. 

•  Pojďte dál! ................................................................. 

•  Polož to na stůl. ................................................................. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. ................................................................. 

•  Podej mi tu láhev. ................................................................. 

•  Vydej mi ten pásek. ................................................................. 

•  Ukliď prosím pokoj. ................................................................. 

•  Podívej se mi do tváře. ................................................................. 

•  Šatna je na chodbě. ................................................................. 

•  Vyprávěj mi ten příběh. ................................................................. 

•  Buď opatrný! ................................................................. 

•  Zapamatuj si to! ................................................................. 

•  Buďte rozumný! ................................................................. 

•  Postav to před dveře. ................................................................. 

•  Podívej se pod postel. ................................................................. 

•  Následujte mě, prosím. ................................................................. 

•  Jeď ještě kousek rovně. ................................................................. 

•  Hezké sny. ................................................................. 

•  Jsi už tady? ................................................................. 
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•  Dej prosím všechno na stůl. ................................................................. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. ................................................................. 

•  Běžte na konec té chodby. ................................................................. 

•  Nastup do vozu. ................................................................. 

•  Ukaž mi tu grafiku. ................................................................. 

•  Otevři dveře. ................................................................. 

•  Prosím buď v klidu. ................................................................. 

•  Zavři prosím okno. ................................................................. 

•  Podej mi sůl. ................................................................. 

•  Ukažte mi to! ................................................................. 

•  Přemýšlejte přece. ................................................................. 

•  Nechte si ho. ................................................................. 

•  Představ si! ................................................................. 

•  Nastup si! ................................................................. 

•  Pojď sem. ................................................................. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_test_řešení     

•  Ukázal bys mi to auto? •  Würdest du mir den Wagen zeigen? 

•  Nech mi ještě něco. •  Lass mir noch etwas übrig. 

•  Zůstaň u mě. •  Bleibe bei mir. 

•  Prosím zamíchej karty. •  Bitte mische die Karten. 

•  Pojďte dál! •  Kommen Sie herein! 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Už se mnou nikdy takhle nemluvte. •  Sprechen Sie nie wieder so mit mir! 

•  Podej mi tu láhev. •  Reich mir mal die Flasche. 

•  Vydej mi ten pásek. •  Gib mir mal das Band. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Podívej se mi do tváře. •  Schau mir ins Gesicht. 

•  Šatna je na chodbě. •  Die Garderobe ist im Flur. 

•  Vyprávěj mi ten příběh. •  Erzähle mir die Geschichte. 

•  Buď opatrný! •  Sei vorsichtig. 

•  Zapamatuj si to! •  Merk dir das! 

•  Buďte rozumný! •  Seien Sie vernünftig! 

•  Postav to před dveře. •  Stell es vor die Tür. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Následujte mě, prosím. •  Folgen Sie mir, bitte. 

•  Jeď ještě kousek rovně. •  Fahr einfach noch ein Stück geradeaus weiter. 

•  Hezké sny. •  Träume schön. 

•  Jsi už tady? •  Bist du schon hier? 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Pusť mě už k tomu aparátu. •  Lass mich mal ans Gerät. 

•  Běžte na konec té chodby. •  Gehen Sie den Gang hinunter. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Ukaž mi tu grafiku. •  Zeig mir mal die Grafik. 

•  Otevři dveře. •  Mach das Tor auf. 

•  Prosím buď v klidu. •  Bitte sei ruhig. 

•  Zavři prosím okno. •  Mach bitte das Fenster zu. 

•  Podej mi sůl. •  Reich mir mal das Salz. 
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•  Ukažte mi to! •  Zeigen Sie es mir! 

•  Přemýšlejte přece. •  Überlegen Sie doch! 

•  Nechte si ho. •  Behalten Sie es. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Pojď sem. •  Komm her. 
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Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  wichtig •  důležitý 

•  ziemlich •  docela 

•  Konzentration, die •  koncentrace 

•  fest •  pevně 

•  fröhlich •  veselý, radostný 

•  gewiss •  jistý 

•  herzlich •  srdečný, upřímný 

•  beraten •  poradit 

•  ihm •  jemu 

•  Zwiebel, die •  cibule 

•  ganz •  docela 

•  Jacke, die •  bunda, krátký kabátek 

•  langweilig •  nudný 

•  laut •  hlasitý 

•  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir 
helfen, ihr helft, sie helfen 

•  pomáhat 

•  Eis, das •  zmrzlina 

•  Schritt, der, Schritte •  krok 

•  heiß •  horký 

•  süß •  sladký 

•  mir •  mi 

•  Beispiel, das •  příklad 

•  sicher •  jistý 

•  schulden •  dlužit 

•  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 
wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  patřit 

•  hassen •  nenávidět 

•  überraschen •  překvapit 

•  beschreiben •  popsat 

•  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen •  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim 
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Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_slovní zásoba_přeložte!    

•  jistý •  sicher 

•  pevně •  fest 

•  horký •  heiß 

•  příklad •  Beispiel, das 

•  mi •  mir 

•  nudný •  langweilig 

•  bunda, krátký kabátek •  Jacke, die 

•  zmrzlina •  Eis, das 

•  popsat •  beschreiben 

•  sladký •  süß 

•  koncentrace •  Konzentration, die 

•  jemu •  ihm 

•  dlužit •  schulden 

•  nenávidět •  hassen 

•  cibule •  Zwiebel, die 

•  patřit •  gehören - ich gehöre, du gehörst, er gehört, 
wir gehören, ihr gehört, sie gehören 

•  hlasitý •  laut 

•  docela •  ganz 

•  jistý •  gewiss 

•  pomáhat •  helfen - ich helfe, du hilfst, er hilft, wir 
helfen, ihr helft, sie helfen 

•  poradit •  beraten 

•  docela •  ziemlich 

•  překvapit •  überraschen 

•  krok •  Schritt, der, Schritte 

•  veselý, radostný •  fröhlich 

•  důležitý •  wichtig 

•  srdečný, upřímný •  herzlich 

•  mi, tobě, jemu, jí, tomu, nám, vám, jim •  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns. euch, ihnen 
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Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_pravidla používání   
 
Zájmena v prvním pádě známe už dobře 
 
ich du er  sie es wir ihr sie Sie 
 
Osobní zájmena skloňujeme ve třetím a čtvrtém pádě 
 
Třetí pád komu, čemu 
 
mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 
 
Mir geht es gut  Mi se daří dobře. 
Dir geht es gut   Tobě se daří dobře. 
Ihm geht es gut  Jemu se daří dobře. 
Ihr geht es gut   Jí se daří dobře. 
Uns geht es gut  Nám se daří dobře. 
Euch geht es gut.  Vám se daří dobře. 
Ihnen geht es gut.  Jim se daří dobře. 
Ihnen geht es gut   Vám se daří dobře (Vykání). 
 
 
 
Čtvrtý pád: 
 
mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 
 
Ich sehe mich  Vidím mě. 
Ich sehe dich.  Vidím tebe.  
Ich sehe ihn  Vidím jeho 
Ich sehe sie  Vidím ji. 
Ich sehe es  Vidím to. 
Ich sehe uns  Vidím nás. 
Ich sehe euch  Vidím vás. 
Ich sehe sie  Vidím je 
Ich sehe Sie.  Vidím vás 
 
O pádu rozhoduje buď kontext zájmena ve větě, nebo předložky – viz další lekce  
 
Pokud jsou ve větě dvě zájmena (dva předměty) v různých pádech, stojí první za slovesem zájmeno ve 4. 
pádě a za ním zájmeno ve 3. pádě. 
 
Ich gebe es ihr morgen.  Dám jí to zítra. 
 
Ne všechna slovesa se pojí v němčině se stejným pádem jako v češtině. Např: 
 
Sie versteht mich nicht. (4. p.)  Ona mi nerozumí. (3. p.) 
Ruf mich an.  (4p)  Zavolej mi! (3 p) 
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Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_procvičovací věty_poslouchejte!  

•  Dir fehlt nur Übung. •  Chybí ti jen cvik. 

•  Mir ist schwindlig. •  Mě je špatně. 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  Schneidest du mir eine Zwiebel? •  Nakrájíš mi cibuli? 

•  Ich danke Dir herzlich. •  Děkuji ti srdečně. 

•  Ich danke Ihnen für den Hinweis. •  Děkuji Vám za upozornění 

•  Sie schulden mir eine Erklärung. •  Jste mi dlužen vysvětlení. 

•  Es ist für mich. •  To je pro mě. 

•  Ich lasse mich überraschen. •  Nechám se překvapit. 

•  Ich halte Dich fest. •  Držím tě pevně. 

•  Das ist mir wichtig. •  Je to pro mě důležité. 

•  Ich lasse mich beraten. •  Nechám si poradit. 

•  Es ist für sie. •  To je pro ni. 

•  Ich gebe es ihm morgen. •  Dám mu to zítra. 

•  Das ist mir zu süß. •  To je pro mě příliš sladké. 

•  Dazu fehlt mir die Konzentration. •  K tomu mi chybí koncentrace. 

•  Ich kann dir den Weg beschreiben. •  Mohu ti popsat cestu. 

•  Das gehört mir. •  To patří mně. 

•  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. •  Přeji vám veselé vánoce. 

•  Ich helfe dir gern. •  Pomohu ti rád. 

•  Es ist für dich. •  To je pro tebe. 

•  Es ist für Sie. •  To je pro Vás. 

•  Es ist mir ganz egal. •  Je mi to docela jedno. 

•  Ich gebe dir ein Beispiel. •  Dám ti jeden příklad. 

•  Das ist mir ziemlich egal. •  To je mi docela jedno. 

•  Das ist mir zu laut hier. •  Je tu na mě příliš hlasitě. 

•  Ich kaufe mir eine neue Jacke. •  Koupím si novou bundu. 

•  Es ist für euch. •  To je pro vás. 

•  Mir ist langweilig. •  Nudím se. 

•  Ich hole mir ein Eis. •  Vezmu si zmrzlinu. 

•  Mir ist heiß. •  Je mi horko. 
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•  Es ist für ihn. •  To je pro něj. 

•  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. •  Ukážeme ti to krok za krokem. 

•  Alle hassen mich. •  Všichni mě nenávidí. 

•  Es ist für uns. •  To je pro nás. 

•  Ich bin sicher. •  Jsem si jistý. 

•  Mir geht’s gut. •  Daří se mi dobře. 

•  Der Sieg ist mir gewiss. •  Vítězství mám jisté. 

•  Kannst Du mir das Brot geben? •  Můžeš mi dát chléb? 

 

Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_procvičovací věty_přeložte!     

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  Nechám si poradit. •  Ich lasse mich beraten. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  Vezmu si zmrzlinu. •  Ich hole mir ein Eis. 

•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  Daří se mi dobře. •  Mir geht’s gut. 

•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  K tomu mi chybí koncentrace. •  Dazu fehlt mir die Konzentration. 
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•  Je mi to docela jedno. •  Es ist mir ganz egal. 

•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 

•  Je to pro mě důležité. •  Das ist mir wichtig. 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 

•  Držím tě pevně. •  Ich halte Dich fest. 

•  Koupím si novou bundu. •  Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 

•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 

 

Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_poslouchejte německy!    

•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  Vezmu si zmrzlinu. •  Ich hole mir ein Eis. 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  Koupím si novou bundu. •  Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Držím tě pevně. •  Ich halte Dich fest. 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 
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•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  Daří se mi dobře. •  Mir geht’s gut. 

•  Nechám si poradit. •  Ich lasse mich beraten. 

•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  Je mi to docela jedno. •  Es ist mir ganz egal. 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  Je to pro mě důležité. •  Das ist mir wichtig. 

•  K tomu mi chybí koncentrace. •  Dazu fehlt mir die Konzentration. 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 
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Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_karty   

Das gehört mir. Alle hassen mich. Ich helfe dir gern. 

Ich lasse mich überraschen. 
Sie schulden mir eine 

Erklärung. 
Wir zeigen dir das Schritt für 

Schritt. 

Ich kaufe mir eine neue Jacke. Ich hole mir ein Eis. 
Schneidest du mir eine 

Zwiebel? 

Ich kann dir den Weg 
beschreiben. 

Ich danke Ihnen für den 
Hinweis. 

Es ist mir ganz egal. 

Mir geht’s gut. Ich halte Dich fest. 
Dazu fehlt mir die 

Konzentration. 

Ich lasse mich beraten. Es ist für mich. Es ist für dich. 
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Pomohu ti rád. Všichni mě nenávidí. To patří mně. 

Ukážeme ti to krok za krokem. Jste mi dlužen vysvětlení. Nechám se překvapit. 

Nakrájíš mi cibuli? Vezmu si zmrzlinu. Koupím si novou bundu. 

Je mi to docela jedno. Děkuji Vám za upozornění Mohu ti popsat cestu. 

K tomu mi chybí koncentrace. Držím tě pevně. Daří se mi dobře. 

To je pro tebe. To je pro mě. Nechám si poradit. 
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Es ist für ihn. Es ist für sie. Es ist für uns. 

Es ist für euch. Es ist für sie. Es ist für Sie. 

Ich gebe es ihm morgen. Dir fehlt nur Übung. Ich danke Dir herzlich. 

Ich bin sicher. Mir ist heiß. Das ist mir zu laut hier. 

Mir ist langweilig. Das ist mir wichtig. Das ist mir zu süß. 

Das ist mir ziemlich egal. 
Ich wünsche Ihnen fröhliche 

Weihnachten. 
Der Sieg ist mir gewiss. 
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To je pro nás. To je pro ni. To je pro něj. 

To je pro Vás. To je pro ni. To je pro vás. 

Děkuji ti srdečně. Chybí ti jen cvik. Dám mu to zítra. 

Je tu na mě příliš hlasitě. Je mi horko. Jsem si jistý. 

To je pro mě příliš sladké. Je to pro mě důležité. Nudím se. 

Vítězství mám jisté. Přeji vám veselé vánoce. To je mi docela jedno. 
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Mir ist schwindlig. Ich gebe dir ein Beispiel. 
Kannst Du mir das Brot 

geben? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Můžeš mi dát chléb? Dám ti jeden příklad. Mě je špatně. 

 



 
186 

Lekce 08_skloňování osobnich zajmen_test 

•  Nudím se. ................................................................. 

•  Chybí ti jen cvik. ................................................................. 

•  Držím tě pevně. ................................................................. 

•  Všichni mě nenávidí. ................................................................. 

•  Můžeš mi dát chléb? ................................................................. 

•  To je pro mě příliš sladké. ................................................................. 

•  Koupím si novou bundu. ................................................................. 

•  Nechám se překvapit. ................................................................. 

•  Nechám si poradit. ................................................................. 

•  To je pro nás. ................................................................. 

•  To je pro mě. ................................................................. 

•  Mě je špatně. ................................................................. 

•  To je pro Vás. ................................................................. 

•  Jsem si jistý. ................................................................. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. ................................................................. 

•  Dám mu to zítra. ................................................................. 

•  To je pro ni. ................................................................. 

•  Děkuji ti srdečně. ................................................................. 

•  Pomohu ti rád. ................................................................. 

•  Děkuji Vám za upozornění ................................................................. 

•  Je mi to docela jedno. ................................................................. 

•  Vítězství mám jisté. ................................................................. 
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•  K tomu mi chybí koncentrace. ................................................................. 

•  Daří se mi dobře. ................................................................. 

•  Nakrájíš mi cibuli? ................................................................. 

•  Dám ti jeden příklad. ................................................................. 

•  To je mi docela jedno. ................................................................. 

•  To je pro ni. ................................................................. 

•  Mohu ti popsat cestu. ................................................................. 

•  To patří mně. ................................................................. 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. ................................................................. 

•  To je pro něj. ................................................................. 

•  To je pro tebe. ................................................................. 

•  To je pro vás. ................................................................. 

•  Přeji vám veselé vánoce. ................................................................. 

•  Je mi horko. ................................................................. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. ................................................................. 
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•  Nudím se. •  Mir ist langweilig. 

•  Chybí ti jen cvik. •  Dir fehlt nur Übung. 

•  Držím tě pevně. •  Ich halte Dich fest. 

•  Všichni mě nenávidí. •  Alle hassen mich. 

•  Můžeš mi dát chléb? •  Kannst Du mir das Brot geben? 

•  To je pro mě příliš sladké. •  Das ist mir zu süß. 

•  Koupím si novou bundu. •  Ich kaufe mir eine neue Jacke. 

•  Nechám se překvapit. •  Ich lasse mich überraschen. 

•  Nechám si poradit. •  Ich lasse mich beraten. 

•  To je pro nás. •  Es ist für uns. 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  Mě je špatně. •  Mir ist schwindlig. 

•  To je pro Vás. •  Es ist für Sie. 

•  Jsem si jistý. •  Ich bin sicher. 

•  Jste mi dlužen vysvětlení. •  Sie schulden mir eine Erklärung. 

•  Dám mu to zítra. •  Ich gebe es ihm morgen. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Děkuji ti srdečně. •  Ich danke Dir herzlich. 

•  Pomohu ti rád. •  Ich helfe dir gern. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  Je mi to docela jedno. •  Es ist mir ganz egal. 

•  Vítězství mám jisté. •  Der Sieg ist mir gewiss. 

•  K tomu mi chybí koncentrace. •  Dazu fehlt mir die Konzentration. 

•  Daří se mi dobře. •  Mir geht’s gut. 

•  Nakrájíš mi cibuli? •  Schneidest du mir eine Zwiebel? 

•  Dám ti jeden příklad. •  Ich gebe dir ein Beispiel. 

•  To je mi docela jedno. •  Das ist mir ziemlich egal. 

•  To je pro ni. •  Es ist für sie. 

•  Mohu ti popsat cestu. •  Ich kann dir den Weg beschreiben. 

•  To patří mně. •  Das gehört mir. 

•  Ukážeme ti to krok za krokem. •  Wir zeigen dir das Schritt für Schritt. 
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•  To je pro něj. •  Es ist für ihn. 

•  To je pro tebe. •  Es ist für dich. 

•  To je pro vás. •  Es ist für euch. 

•  Přeji vám veselé vánoce. •  Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. 

•  Je mi horko. •  Mir ist heiß. 

•  Je tu na mě příliš hlasitě. •  Das ist mir zu laut hier. 
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•  Bargeld, das •  hotové peníze 

•  wollen - ich will, du willst, er will, wir 
wollen, ihr wollt, sie wollen 

•  já chci - oni chtějí 

•  kontrollieren •  kontrolovat 

•  markieren •  označit 

•  reduzieren •  snížit 

•  Kirsche, die •  třešeň 

•  gewinnen •  vyhrát 

•  diskutieren •  diskutovat 

•  symbolisieren •  symbolizovat 

•  kassieren •  (z)kasírovat 

•  in Ruhe lassen •  nechat na pokoji (koho) 

•  Getränk, das •  nápoj 

•  werfen •  hodit 

•  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir 
halten , ihr haltet, sie halten 

•  držet 

•  Gefängnis, das •  vězení 

•  tanken •  (na) tankovat 

•  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 
dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  smět 

•  wachsen •  růst 

•  einigen •  spojit 

•  herstellen •  vyrábět 

•  nämlich •  totiž 

•  tragen •  nést 

•  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 
wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  vyprávět 

•  begründen •  založit 

•  übernehmen •  převzít 

•  zusätzliche •  dodatečný 

•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  finden •  najít 
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•  zur Zeit •  v tomto čase 

•  unbedingt •  bezpodmínečně 

•  ausprobieren •  vyzkoušet 

•  Kuchen, der •  koláč 

•  verbessern •  vylepšit 

•  behalten •  nechat si 

•  probieren •  ochutnat 

•  kommentieren •  komentovat 

•  Kartoffel, die •  brambor 

•  lösen •  řešit 

•  vorne •  vepředu 

•  Flugticket, das •  letenka 

•  Karten spielen •  hrát karty 

•  nachfragen •  ptát se, informovat se 

•  Phase, die •  fáze 

•  erscheinen •  objevit se, ukázat se 

•  alles •  všechno 

•  beweisen •  dokázat 

•  packen •  skládat, balit 

•  bedrohen •  hrozit 

•  Maschine, die, Maschinen •  stroj 

•  einpacken •  zabalit 

•  alle •  všichni 

•  messen, gemessen •  měřit 

•  hart •  tvrdý 

•  retten •  zachránit 

•  gründen •  založit 

•  verlieren •  prohrát, ztratit 

•  warnen •  varovat 

•  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 
stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  postavit 

•  Empfehlung, die •  doporučení 

•  Benutzer, der •  uživatel 
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•  übernachten •  přenocovat 

•  schmecken •  chutnat 

•  verfügen •  disponovat 

•  drohen •  hrozit 

•  waschen, gewaschen •  mýt, prát 

•  passen •  hodit se 

•  behandeln •  zacházet s něčím 

•  Fragen stellen •  klást otázky 

•  Stück, das, Stücke •  kus 

•  küssen •  políbit, líbat 

•  Vortrag, der •  přednáška 

•  zerstören •  zničit 

•  Eintrittskarte, die •  vstupenka 

•  Tomate, die •  rajče, rajské jablko 

•  Blut, das •  krev 

•  besitzen •  vlastnit, mít 

•  vertrauen •  důvěřovat 

•  versichern •  pojistit 

•  Pfeffer, der •  pepř 

•  kochen •  vařit 

•  Ananas, die •  ananas 

•  gleichzeitig •  najednou 

•  nennen •  nazývat 

•  Bestellung, die •  objednávka 

•  Ton, der •  tón 

•  erleben •  zažít 

•  buchen •  zamluvit 

•  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  přinést 

•  beenden - ich beende, du beendest, er 
beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  ukončit 

•  Toilettenpapier, das •  toaletní papír 

•  drucken •  tisknout 
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•  kurz •  krátce 

 

Lekce 09_způsobová slovesa_slovní zásoba_přeložte!     

•  kus •  Stück, das, Stücke 

•  přednáška •  Vortrag, der 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  postavit •  stellen - ich stelle, du stellst, er stellt, wir 
stellen, ihr stellt, sie stellen 

•  hodit •  werfen 

•  pojistit •  versichern 

•  označit •  markieren 

•  snížit •  reduzieren 

•  zažít •  erleben 

•  (z)kasírovat •  kassieren 

•  ukončit •  beenden - ich beende, du beendest, er 
beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden 

•  komentovat •  kommentieren 

•  tvrdý •  hart 

•  nechat si •  behalten 

•  ochutnat •  probieren 

•  vyrábět •  herstellen 

•  hrát karty •  Karten spielen 

•  držet •  halten - ich halte, du hältst, er hält, wir 
halten , ihr haltet, sie halten 

•  měřit •  messen, gemessen 

•  hodit se •  passen 

•  klást otázky •  Fragen stellen 

•  spojit •  einigen 

•  hotové peníze •  Bargeld, das 

•  najít •  finden 

•  ptát se, informovat se •  nachfragen 

•  kontrolovat •  kontrollieren 

•  objednávka •  Bestellung, die 
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•  vylepšit •  verbessern 

•  třešeň •  Kirsche, die 

•  dodatečný •  zusätzliche 

•  totiž •  nämlich 

•  varovat •  warnen 

•  vstupenka •  Eintrittskarte, die 

•  vězení •  Gefängnis, das 

•  převzít •  übernehmen 

•  najednou •  gleichzeitig 

•  stroj •  Maschine, die, Maschinen 

•  ananas •  Ananas, die 

•  toaletní papír •  Toilettenpapier, das 

•  letenka •  Flugticket, das 

•  vlastnit, mít •  besitzen 

•  skládat, balit •  packen 

•  zničit •  zerstören 

•  vařit •  kochen 

•  nést •  tragen 

•  růst •  wachsen 

•  hrozit •  bedrohen 

•  koláč •  Kuchen, der 

•  tisknout •  drucken 

•  krev •  Blut, das 

•  přinést •  bringen - ich bringe, du bringst, er bringt, wir 
bringen, ihr bringt, sie bringen 

•  zachránit •  retten 

•  důvěřovat •  vertrauen 

•  smět •  dürfen - ich darf, du darfst, er darf, wir 
dürfen, ihr dürft, sie dürfen 

•  řešit •  lösen 

•  založit •  begründen 

•  disponovat •  verfügen 

•  symbolizovat •  symbolisieren 
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•  doporučení •  Empfehlung, die 

•  nazývat •  nennen 

•  chutnat •  schmecken 

•  mýt, prát •  waschen, gewaschen 

•  zacházet s něčím •  behandeln 

•  prohrát, ztratit •  verlieren 

•  vyhrát •  gewinnen 

•  rajče, rajské jablko •  Tomate, die 

•  zabalit •  einpacken 

•  objevit se, ukázat se •  erscheinen 

•  vepředu •  vorne 

•  v tomto čase •  zur Zeit 

•  všichni •  alle 

•  (na) tankovat •  tanken 

•  nechat na pokoji (koho) •  in Ruhe lassen 

•  fáze •  Phase, die 

•  uživatel •  Benutzer, der 

•  políbit, líbat •  küssen 

•  zamluvit •  buchen 

•  nápoj •  Getränk, das 

•  hrozit •  drohen 

•  brambor •  Kartoffel, die 

•  pepř •  Pfeffer, der 

•  všechno •  alles 

•  dokázat •  beweisen 

•  tón •  Ton, der 

•  založit •  gründen 

•  vyprávět •  erzählen - ich erzähle, du erzählst, er erzählt, 
wir erzählen, ihr erzählt, sie erzählen 

•  diskutovat •  diskutieren 

•  vyzkoušet •  ausprobieren 

•  bezpodmínečně •  unbedingt 

•  já chci - oni chtějí •  wollen - ich will, du willst, er will, wir 
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wollen, ihr wollt, sie wollen 

•  přenocovat •  übernachten 

•  krátce •  kurz 
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Způsobová slovesa  müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen jsou slovesa, která jsou ve větě 
užívána spolu s dalším významovým slovesem, které doplňuje význam věty. Významové sloveso stojí na konci 
věty. 
 
Ich kann ihn helfen.     Mohu mu pomoci 
 
Zápor tvoříme připojením záporky „nicht“ 
 
Ich kann ihn nicht helfen.   Nemohu mu pomoci. 
 
Otázku tvoříme převrácením slovosledu oznamovací věty. 
 
Kann ich ihn helfen?    Mohu mu pomoci? 
 
Způsobová slovesa mají nepravidelné časování v jednotném čísle, v množném čísle se časují pravidelně. 
 
müssen  -  muset   können  -  moci, umět 
ich muss musím   ich kann mohu 
du musst musíš   du kannst můžeš 
er  muss musí   er kann může 
wir müssen musíme   wir können můžeme 
ihr  müsst musíte   ihr könnt můžete 
sie müssen oni musí  sie können mohou 
 
Ich muss Ihn helfen.  Musím mu pomoci. 
Wann musst du gehen? Kdy musíš jít? 
Kann ich Ihnen helfen? Mohu Vám pomoci? 
Können wir später kommen? Můžeme přijít později? 
 
 
dürfen  -  smět     sollen  -  mít (povinnost ) 
ich darf           smím   ich soll  mám /měl bych 
du darfst smíš    du sollst máš/měl bys 
er darf smí    er soll  má/měl by 
wir dürfen smíme    wir sollen máme/měli bychom 
ihr dürft smíte    ihr sollt máte/měli byste 
sie dürfen oni smí    sie sollen mají/měli by 
 
Darf ich Sie fragen?  Smím se Vás zeptat? 
Du darfst nicht fragen. Nesmíš se ptát. 
Sie dürfen sprechen.  Oni smí mluvit. 
Wann sollst du kommen? Kdy máš přijít? 
Er soll es nicht sagen.  Nemá/neměl by to říkat. 
 
 
wollen  -  chtít     mögen  -  chtít, mít rád   
ich will chci     ich mag mám rád 
du willst chceš    du magst máš rád 
er will  chce    er mag  má rád 
wir wollen chceme    wir mögen máme rádi 
ihr wollt chcete    ihr mögt máte rádi 
sie wollen chtějí    sie mögen mají rádi 
 
Was wollen Sie? Co chcete? 
Er will nichts sagen. Nechce nic říct. 
Magst du Kaffee? Máš rád kávu? 
Sie mögen es nicht Nemají to rádi. 
Was magst du? Co máš rád? 
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V běžné komunikaci je velmi užíván podmiňovací tvar od mögen – möchte 
Srovnejte: 
Ich mag  mám rád 
Ich möchte  rád bych 
 
Was möchten Sie? Co byste rád? Co si přejete? 
Ich möchte zahlen. Rád bych zaplatil 
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Lekce 09_způsobová slovesa_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Ich kann es beweisen. •  Mohu to dokázat. 

•  Ich muss das Problem lösen. •  Musím ten problém vyřešit. 

•  Können sie mir verziehen? •  Mohl byste mi odpustit? 

•  Wir können uns doch einigen. •  Můžeme se přece spojit. 

•  Ich muss noch die Badehose einpacken. •  Musím si ještě zabalit plavky. 

•  Ich will keinem im Weg stehen. •  Nechci nikomu stát v cestě. 

•  Ich kann auch Verantwortung übernehmen. •  Mohu také převzít odpovědnost. 

•  Ich will auch einmal gewinnen. •  Já chci také jednou vyhrát. 

•  Ich muss die Firma retten. •  Musím zachránit firmu. 

•  Was wollen Sie? •  Co chcete? 

•  Darf ich kassieren? •  Smím (vás) zkasírovat? 

•  Möchtest du mehr Pfeffer? •  Chceš více pepře? 

•  Zurzeit kann ich leider nicht. •  V této chvíli bohužel nemohu. 

•  Ich muss einen Vortrag halten. •  Musím mít přednášku. 

•  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? •  Mohu položit otázku? 

•  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. •  Mohu vše vyřídit do středy. 

•  Ich möchte eine Firma gründen. •  Rád bych založil firmu. 

•  Das soll einen Vogel symbolisieren. •  To by mělo představovat ptáka. 

•  Ich muss das kontrollieren. •  Musím to kontrolovat. 

•  Das Buch musst du unbedingt lesen. •  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. 

•  Ich darf das. •  To smím. 

•  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? •  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? 

•  Darf ich mich vorstellen? •  Smím se představit? 

•  Ich will noch vieles erleben. •  Chci ještě hodně zažít. 

•  Ich muss das mal ausprobieren. •  Musím to ještě vyzkoušet. 

•  Kannst du das markieren? •  Můžeš to označit? 

•  Wir wollen nicht alles zerstören. •  Nechceme všechno zničit. 

•  Ich muss noch ein paar Liter tanken. •  Musím ještě natankovat pár litrů. 

•  Das kannst du sehr gut tragen. •  To můžeš docela dobře nosit. 

•  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. •  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. 
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•  Ich muss dich warnen. •  Musím tě varovat. 

•  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? •  Mohu vzít vaši objednávku? 

•  Ich muss das auf mich wirken lassen. •  Musím to na sebe nechat působit. 

•  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. •  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. 

•  Jetzt will ich mich ausruhen. •  Teď si chci odpočinout. 

•  Wie kann ich Sie finden? •  Jak Vás mohu najít ? 

•  Darf ich dich küssen? •  Smím tě políbit? 

•  Ich möchte um Bargeld bitten. •  Rád bych poprosil o hotové peníze. 

•  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. •  V této fázi musíme být opatrní. 

•  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. •  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. 

•  Ich muss nochmal nachfragen. •  Musím se ještě pozeptat. 

•  Ich muss mir die Haare waschen. •  Musím si umýt vlasy. 

•  Das müssen wir uns merken. •  Musíme si to zapamatovat. 

•  Magst du Tomaten? •  Máš rád rajčata? 

•  Sollen wir Karten spielen? •  Máme hrát karty? 

•  Wie weit kannst du den Ball werfen? •  Jak daleko umíš hodit míč? 

•  Du musst es vorsichtig behandeln. •  Musíš s tím zacházet opatrně. 

•  Darf ich noch etwas bringen? •  Smím ještě něco přinést? 

•  Er wollte mich bedrohen. •  Chtěl mě zastrašit. 

•  Die Pflanze will nicht wachsen. •  Květina nechce růst. 

•  Kannst du eine Krawatte binden? •  Umíš uvázat kravatu? 

•  Darf ich vorne sitzen? •  Smím sedět vepředu? 

•  Er muss gute Kenntnisse besitzen. •  Musí mít dobré znalosti. 

•  Kommen sie alle! •  Přijďte všichni! 

•  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. 

•  Ich kann Sie gern verbinden. •  Rád vás mohu spojit. 

•  Darf ich das mal probieren? •  Smím to zkusit? 

•  Ich muss eine Rede halten. •  Musím držet řeč. 

•  Soll ich das kommentieren? •  Mám to komentovat? 

•  Ich mag keine Ananas. •  Nemám rád ananas. 

•  Ich kann gut kochen. •  Umím dobře vařit. 

•  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? •  Můžeš koupit i toaletní papír? 
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•  Ich mag mein Frühstücksei hart. •  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. 

•  Darf ich das Kleid anprobieren? •  Smím si vyzkoušet ty šaty? 

•  Willst du dich ausruhen? •  Chceš si odpočinout 

•  Ich muss meine Ausgaben reduzieren. •  Musím snížit výdaje. 

•  Wo kann ich das Ticket buchen? •  Kde jsi mohu zamluvit lístek? 

•  Wie kann ich das messen? •  Jak to mohu změřit? 

•  Ich will kein Getränk. •  Nechci žádný nápoj. 

•  Kannst du es mir morgen bringen? •  Můžeš mi to přinést ráno? 

•  Kannst du das drucken? •  Můžeš to vytisknout? 

•  Ich kann kein Blut sehen. •  Nemohu se dívat na krev. 

•  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. •  Umí krásně vyprávět příběhy. 

•  Ich muss das Flugticket noch abholen. •  Musím si ještě vyzvednout letenku. 

•  Ich muss meinen Koffer packen. •  Musím zabalit kufr. 

•  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? •  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? 

•  Das Buch soll im Dezember erscheinen. •  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. 

•  Wie kann ich das begründen? •  Jak to mám podložit? 

•  Du darfst das Geld behalten. •  Smíš si ty peníze nechat. 

•  Das muss passen. •  To se musí hodit. 

•  Ich muss mich entschuldigen. •  Musím se omluvit. 

•  Ich kann das noch verbessern. •  Mohu to ještě vylepšit. 

•  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. •  Na chatě se můžeme zotavit. 

•  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 
machen. 

•  Umím dělat více věcí najednou. 

•  Ich mag Kirschen sehr gern. •  Mám moc rád třešně. 

•  Willst du mir drohen? •  Chceš mi vyhrožovat? 

•  Ich muss die Seiten noch nummerieren. •  Musím ještě očíslovat strany. 

•  Wie soll ich das nennen? •  Jak to mám nazývat? 

•  Kannst du mit der Maschine umgehen? •  Umíš s tou mašinou zacházet? 

•  Ich will nicht weiter diskutieren. •  Nechci o tom dále diskutovat. 

•  Du kannst aber viele Fragen stellen. •  Umíš ale klást hodně otázek. 

•  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. •  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. 

•  Kann ich bei Dir übernachten? •  Mohu u tebe přenocovat? 

•  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? •  Můžeš prosím oloupat brambory? 
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•  Willst du noch etwas Kuchen? •  Chceš ještě koláč? 

•  Ich muss mein Auto noch versichern. •  Musím si ještě pojistit auto. 

•  Das kann ich dir nur empfehlen. •  To ti mohu jen doporučit. 

•  Das Spiel kann ich nicht verlieren. •  Tu hru nemohu prohrát. 

•  Ich mag deinen Ton nicht! •  Tvůj tón se mi nelíbí! 

•  Ich will meine Arbeit beenden. •  Chci ukončit svou práci. 

•  Er muss ins Gefängnis. •  Musí do vězení. 

•  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. 

•  Du kannst über das Geld frei verfügen. •  Můžeš s penězi volně disponovat. 

•  Kannst du das schmecken? •  Můžeš to ochutnat? 

•  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? •  Směl bych Vás představit mému příteli? 

•  Kann ich dir vertrauen? •  Mohu ti důvěřovat? 

•  Ich muss nur kurz telefonieren. •  Musím si jen krátce zavolat. 
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•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 

•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  Rád bych založil firmu. •  Ich möchte eine Firma gründen. 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  V této chvíli bohužel nemohu. •  Zurzeit kann ich leider nicht. 
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•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  Já chci také jednou vyhrát. •  Ich will auch einmal gewinnen. 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  V této fázi musíme být opatrní. •  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  Umíš s tou mašinou zacházet? •  Kannst du mit der Maschine umgehen? 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? •  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  Musím to kontrolovat. •  Ich muss das kontrollieren. 

•  To můžeš docela dobře nosit. •  Das kannst du sehr gut tragen. 

•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  Nechci nikomu stát v cestě. •  Ich will keinem im Weg stehen. 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 

•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 
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•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. •  Ich möchte um Bargeld bitten. 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 

•  Musím snížit výdaje. •  Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  Musím ten problém vyřešit. •  Ich muss das Problem lösen. 

•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

•  Umíš uvázat kravatu? •  Kannst du eine Krawatte binden? 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

•  Mohu také převzít odpovědnost. •  Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. •  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  Umím dělat více věcí najednou. •  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 
machen. 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. •  Du kannst über das Geld frei verfügen. 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 
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•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. •  Das Buch musst du unbedingt lesen. 

•  Můžeme se přece spojit. •  Wir können uns doch einigen. 

•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. •  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  Jak to mohu změřit? •  Wie kann ich das messen? 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 

•  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. •  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

•  Můžeš to vytisknout? •  Kannst du das drucken? 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. •  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

•  Musí do vězení. •  Er muss ins Gefängnis. 

•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  Musím si umýt vlasy. •  Ich muss mir die Haare waschen. 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 

•  Musím mít přednášku. •  Ich muss einen Vortrag halten. 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. •  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 
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•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 
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•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  Můžeš to vytisknout? •  Kannst du das drucken? 

•  Můžeme se přece spojit. •  Wir können uns doch einigen. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  Umím dělat více věcí najednou. •  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 
machen. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. •  Ich möchte um Bargeld bitten. 

•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 

•  Rád bych založil firmu. •  Ich möchte eine Firma gründen. 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 

•  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. •  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

•  Musím to kontrolovat. •  Ich muss das kontrollieren. 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 

•  Mohu také převzít odpovědnost. •  Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  Nechci nikomu stát v cestě. •  Ich will keinem im Weg stehen. 

•  Musí do vězení. •  Er muss ins Gefängnis. 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 
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•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. •  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  To můžeš docela dobře nosit. •  Das kannst du sehr gut tragen. 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  Umíš uvázat kravatu? •  Kannst du eine Krawatte binden? 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  Já chci také jednou vyhrát. •  Ich will auch einmal gewinnen. 

•  Musím ten problém vyřešit. •  Ich muss das Problem lösen. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. •  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. •  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. •  Das Buch musst du unbedingt lesen. 

•  Umíš s tou mašinou zacházet? •  Kannst du mit der Maschine umgehen? 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  V této chvíli bohužel nemohu. •  Zurzeit kann ich leider nicht. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 

•  Musím snížit výdaje. •  Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? •  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 
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•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. •  Du kannst über das Geld frei verfügen. 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  V této fázi musíme být opatrní. •  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

•  Musím si umýt vlasy. •  Ich muss mir die Haare waschen. 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. •  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  Jak to mohu změřit? •  Wie kann ich das messen? 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 
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•  Musím mít přednášku. •  Ich muss einen Vortrag halten. 

•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 
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Lekce 09_způsobová slovesa_karty     

Ich muss das Flugticket noch 
abholen. 

Ich muss zusätzliche Arbeiter 
anstellen. 

Kommen sie alle! 

Wie kann ich Sie finden? Was wollen Sie? 
Kannst du es mir morgen 

bringen? 

Das soll einen Vogel 
symbolisieren. 

Ich muss das mal 
ausprobieren. 

Das muss passen. 

Ich muss eine Rede halten. Darf ich noch etwas bringen? 
Darf ich Ihnen eine Frage 

stellen? 

Ich darf das. 
Ich muss noch die Badehose 

einpacken. 
Darf ich dich küssen? 

Ich muss mein Auto noch 
versichern. 

Wie soll ich das nennen? 
Das Spiel kann ich nicht 

verlieren. 
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Přijďte všichni! 
Musím zaměstnat dodatečné 

pracovníky. 
Musím si ještě vyzvednout 

letenku. 

Můžeš mi to přinést ráno? Co chcete? Jak Vás mohu najít ? 

To se musí hodit. Musím to ještě vyzkoušet. 
To by mělo představovat 

ptáka. 

Mohu položit otázku? Smím ještě něco přinést? Musím držet řeč. 

Smím tě políbit? Musím si ještě zabalit plavky. To smím. 

Tu hru nemohu prohrát. Jak to mám nazývat? Musím si ještě pojistit auto. 
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Das Buch soll im Dezember 
erscheinen. 

Ich muss das auf mich wirken 
lassen. 

Ich kann das noch verbessern. 

Ich muss die Firma retten. Er wollte mich bedrohen. Ich will noch vieles erleben. 

Er kann sehr gut Geschichten 
erzählen. 

Er muss gute Kenntnisse 
besitzen. 

Du darfst das Geld behalten. 

Ich kann es beweisen. Ich will meine Arbeit beenden. Willst du mir drohen? 

Du musst es vorsichtig 
behandeln. 

Wir wollen nicht alles 
zerstören. 

Können sie mir verziehen? 

Darf ich das Kleid 
anprobieren? 

Willst du dich ausruhen? Darf ich mich vorstellen? 
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Mohu to ještě vylepšit. 
Musím to na sebe nechat 

působit. 
Ta kniha by se měla objevit v 

prosinci. 

Chci ještě hodně zažít. Chtěl mě zastrašit. Musím zachránit firmu. 

Smíš si ty peníze nechat. Musí mít dobré znalosti. Umí krásně vyprávět příběhy. 

Chceš mi vyhrožovat? Chci ukončit svou práci. Mohu to dokázat. 

Mohl byste mi odpustit? Nechceme všechno zničit. Musíš s tím zacházet opatrně. 

Smím se představit? Chceš si odpočinout Smím si vyzkoušet ty šaty? 
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Das müssen wir uns merken. Ich muss mich entschuldigen. 
Im Wochenendhaus können 

wir uns erholen. 

Jetzt will ich mich ausruhen. 
Kannst du auch das 

Toilettenpapier kaufen? 
Ich muss mir die Haare 

waschen. 

Wo kann ich das Ticket 
buchen? 

Ich muss nochmal nachfragen. 
Ich muss meinen Koffer 

packen. 

Kann ich bei Dir übernachten? 
Ich muss noch ein paar Liter 

tanken. 
Darf ich vorne sitzen? 

Ich muss die Seiten noch 
nummerieren. 

Kannst du eine Krawatte 
binden? 

Ich will kein Getränk. 

Darf ich kassieren? Ich kann gut kochen. 
Darf ich noch ein Stück 

Kuchen haben? 
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Na chatě se můžeme zotavit. Musím se omluvit. Musíme si to zapamatovat. 

Musím si umýt vlasy. Můžeš koupit i toaletní papír? Teď si chci odpočinout. 

Musím zabalit kufr. Musím se ještě pozeptat. Kde jsi mohu zamluvit lístek? 

Smím sedět vepředu? 
Musím ještě natankovat pár 

litrů. 
Mohu u tebe přenocovat? 

Nechci žádný nápoj. Umíš uvázat kravatu? Musím ještě očíslovat strany. 

Smím dostat ještě jeden 
kousek koláče? 

Umím dobře vařit. Smím (vás) zkasírovat? 
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Darf ich das mal probieren? Ich mag keine Ananas. 
Kann ich Ihre Bestellung 

aufnehmen? 

Kannst du bitte Kartoffeln 
schälen? 

Ich mag Kirschen sehr gern. Willst du noch etwas Kuchen? 

Möchtest du mehr Pfeffer? Kannst du das schmecken? Magst du Tomaten? 

Kannst du das markieren? 
Du kannst aber viele Fragen 

stellen. 
Ich mag deinen Ton nicht! 

Soll ich das kommentieren? 
Ich will nicht weiter 

diskutieren. 
Das kann ich dir nur 

empfehlen. 

Kannst du mich bitte in Ruhe 
lassen? 

Ich kann Sie gern verbinden. Ich muss dich warnen. 
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Mohu vzít vaši objednávku? Nemám rád ananas. Smím to zkusit? 

Chceš ještě koláč? Mám moc rád třešně. 
Můžeš prosím oloupat 

brambory? 

Máš rád rajčata? Můžeš to ochutnat? Chceš více pepře? 

Tvůj tón se mi nelíbí! Umíš ale klást hodně otázek. Můžeš to označit? 

To ti mohu jen doporučit. Nechci o tom dále diskutovat. Mám to komentovat? 

Musím tě varovat. Rád vás mohu spojit. 
Můžeš mě prosím nechat na 

pokoji? 
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Wie kann ich das begründen? 
Dürfte ich Sie meinem Freund 

vorstellen? 
Ich kann nicht kommen, ich 

bin nämlich krank. 

Wir können uns doch einigen. 
Ich kann mehrere Sachen 

gleichzeitig machen. 
Ich will auch einmal 

gewinnen. 

Das kannst du sehr gut tragen. Zurzeit kann ich leider nicht. 
Ich mag manche Sorten Eis 

besonders gern. 

Das Buch musst du unbedingt 
lesen. 

Er muss ins Gefängnis. 
Ich will keinem im Weg 

stehen. 

In dieser Phase müssen wir 
vorsichtig sein. 

Ich muss das kontrollieren. Kannst du das drucken? 

Wie kann ich das messen? 
Ich kann auch Verantwortung 

übernehmen. 
Ich muss das Problem lösen. 
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Nemohu přijít, jsem totiž 
nemocný. 

Směl bych Vás představit 
mému příteli? 

Jak to mám podložit? 

Já chci také jednou vyhrát. 
Umím dělat více věcí 

najednou. 
Můžeme se přece spojit. 

Některé druhy zmrzliny mám 
opravdu rád. 

V této chvíli bohužel nemohu. To můžeš docela dobře nosit. 

Nechci nikomu stát v cestě. Musí do vězení. 
Tu knihu si musíš 

bezpodmínečně přečíst. 

Můžeš to vytisknout? Musím to kontrolovat. V této fázi musíme být opatrní. 

Musím ten problém vyřešit. 
Mohu také převzít 

odpovědnost. 
Jak to mohu změřit? 
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Kannst du mit der Maschine 
umgehen? 

Die Benutzer können eigene 
Seiten anlegen. 

Ich muss einen Vortrag halten. 

Du kannst über das Geld frei 
verfügen. 

Ich muss meine Ausgaben 
reduzieren. 

Ich möchte eine Firma 
gründen. 

Wir müssen größere 
Stückzahlen herstellen. 

Ich möchte um Bargeld bitten. Kann ich dir vertrauen? 

Die Pflanze will nicht 
wachsen. 

Ich kann kein Blut sehen. 
Du sollst es nicht auf die 
leichter Schulter nehmen. 

Ich mag mein Frühstücksei 
hart. 

Sollen wir Karten spielen? 
Wie weit kannst du den Ball 

werfen? 

Ich kann alles bis Mittwoch 
erledigen. 

Ich muss nur kurz telefonieren. -  
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Musím mít přednášku. 
Uživatelé si mohou zřídit 

vlastní stránky. 
Umíš s tou mašinou zacházet? 

Rád bych založil firmu. Musím snížit výdaje. 
Můžeš s penězi volně 

disponovat. 

Mohu ti důvěřovat? 
Rád bych poprosil o hotové 

peníze. 
Musíme vyrobit vyšší počty 

kusů. 

Neměl bys to brát na lehkou 
váhu. 

Nemohu se dívat na krev. Květina nechce růst. 

Jak daleko umíš hodit míč? Máme hrát karty? 
Mám rád své snídaňové vejce 

natvrdo. 

-  Musím si jen krátce zavolat. Mohu vše vyřídit do středy. 
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•  Můžeš prosím oloupat brambory? ................................................................. 

•  Jak to mám podložit? ................................................................. 

•  To by mělo představovat ptáka. ................................................................. 

•  Musím se ještě pozeptat. ................................................................. 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. ................................................................. 

•  Musím si ještě zabalit plavky. ................................................................. 

•  Já chci také jednou vyhrát. ................................................................. 

•  Přijďte všichni! ................................................................. 

•  Musí mít dobré znalosti. ................................................................. 

•  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. ................................................................. 

•  V této chvíli bohužel nemohu. ................................................................. 

•  Chtěl mě zastrašit. ................................................................. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. ................................................................. 

•  Nechci o tom dále diskutovat. ................................................................. 

•  Musím mít přednášku. ................................................................. 

•  Smím to zkusit? ................................................................. 

•  Smím ještě něco přinést? ................................................................. 

•  Musím si ještě pojistit auto. ................................................................. 

•  Mohu také převzít odpovědnost. ................................................................. 

•  Tu hru nemohu prohrát. ................................................................. 

•  Můžeš to vytisknout? ................................................................. 

•  Nemohu se dívat na krev. ................................................................. 
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•  Smím (vás) zkasírovat? ................................................................. 

•  Mohu to dokázat. ................................................................. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. ................................................................. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. ................................................................. 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. ................................................................. 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. ................................................................. 

•  Můžeš to označit? ................................................................. 

•  Musím se omluvit. ................................................................. 

•  To se musí hodit. ................................................................. 

•  Umíš uvázat kravatu? ................................................................. 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! ................................................................. 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. ................................................................. 

•  Musím si umýt vlasy. ................................................................. 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? ................................................................. 

•  Jak to mám nazývat? ................................................................. 

•  Nechceme všechno zničit. ................................................................. 

•  To můžeš docela dobře nosit. ................................................................. 

•  Chci ukončit svou práci. ................................................................. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. ................................................................. 

•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. ................................................................. 

•  Mám moc rád třešně. ................................................................. 

•  Co chcete? ................................................................. 

•  Musím snížit výdaje. ................................................................. 
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•  Smím si vyzkoušet ty šaty? ................................................................. 

•  Rád bych založil firmu. ................................................................. 

•  Musím zabalit kufr. ................................................................. 

•  Smím tě políbit? ................................................................. 

•  To smím. ................................................................. 

•  Musí do vězení. ................................................................. 

•  Chceš ještě koláč? ................................................................. 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. ................................................................. 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. ................................................................. 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. ................................................................. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? ................................................................. 

•  Chceš mi vyhrožovat? ................................................................. 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. ................................................................. 

•  Mohu u tebe přenocovat? ................................................................. 

•  Mám to komentovat? ................................................................. 

•  Umím dělat více věcí najednou. ................................................................. 

•  Mohu ti důvěřovat? ................................................................. 

•  Nechci žádný nápoj. ................................................................. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. ................................................................. 

•  V této fázi musíme být opatrní. ................................................................. 

•  Smím se představit? ................................................................. 

•  Máš rád rajčata? ................................................................. 

•  Chceš si odpočinout ................................................................. 
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•  Smíš si ty peníze nechat. ................................................................. 

•  Nemám rád ananas. ................................................................. 

•  Smím sedět vepředu? ................................................................. 

•  Musím ten problém vyřešit. ................................................................. 

•  Musím ještě očíslovat strany. ................................................................. 

•  Umíš ale klást hodně otázek. ................................................................. 

•  Musím to na sebe nechat působit. ................................................................. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? ................................................................. 

•  Umím dobře vařit. ................................................................. 

•  Mohu vzít vaši objednávku? ................................................................. 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? ................................................................. 

•  Jak to mohu změřit? ................................................................. 

•  Květina nechce růst. ................................................................. 

•  Jak Vás mohu najít ? ................................................................. 

•  Nechci nikomu stát v cestě. ................................................................. 

•  Chceš více pepře? ................................................................. 

•  Rád vás mohu spojit. ................................................................. 

•  To ti mohu jen doporučit. ................................................................. 

•  Chci ještě hodně zažít. ................................................................. 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? ................................................................. 

•  Máme hrát karty? ................................................................. 

•  Musím to kontrolovat. ................................................................. 

•  Mohu položit otázku? ................................................................. 
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•  Mohl byste mi odpustit? ................................................................. 

•  Jak daleko umíš hodit míč? ................................................................. 

•  Musím držet řeč. ................................................................. 

•  Můžeš to ochutnat? ................................................................. 

•  Mohu to ještě vylepšit. ................................................................. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. ................................................................. 

•  Můžeme se přece spojit. ................................................................. 

•  Musíme si to zapamatovat. ................................................................. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? ................................................................. 

•  Umíš s tou mašinou zacházet? ................................................................. 

•  Musím tě varovat. ................................................................. 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. ................................................................. 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. ................................................................. 

•  Musím si jen krátce zavolat. ................................................................. 

•  Teď si chci odpočinout. ................................................................. 

•  Musím zachránit firmu. ................................................................. 
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•  Můžeš prosím oloupat brambory? •  Kannst du bitte Kartoffeln schälen? 

•  Jak to mám podložit? •  Wie kann ich das begründen? 

•  To by mělo představovat ptáka. •  Das soll einen Vogel symbolisieren. 

•  Musím se ještě pozeptat. •  Ich muss nochmal nachfragen. 

•  Musíš s tím zacházet opatrně. •  Du musst es vorsichtig behandeln. 

•  Musím si ještě zabalit plavky. •  Ich muss noch die Badehose einpacken. 

•  Já chci také jednou vyhrát. •  Ich will auch einmal gewinnen. 

•  Přijďte všichni! •  Kommen sie alle! 

•  Musí mít dobré znalosti. •  Er muss gute Kenntnisse besitzen. 

•  Uživatelé si mohou zřídit vlastní stránky. •  Die Benutzer können eigene Seiten anlegen. 

•  V této chvíli bohužel nemohu. •  Zurzeit kann ich leider nicht. 

•  Chtěl mě zastrašit. •  Er wollte mich bedrohen. 

•  Musím si ještě vyzvednout letenku. •  Ich muss das Flugticket noch abholen. 

•  Nechci o tom dále diskutovat. •  Ich will nicht weiter diskutieren. 

•  Musím mít přednášku. •  Ich muss einen Vortrag halten. 

•  Smím to zkusit? •  Darf ich das mal probieren? 

•  Smím ještě něco přinést? •  Darf ich noch etwas bringen? 

•  Musím si ještě pojistit auto. •  Ich muss mein Auto noch versichern. 

•  Mohu také převzít odpovědnost. •  Ich kann auch Verantwortung übernehmen. 

•  Tu hru nemohu prohrát. •  Das Spiel kann ich nicht verlieren. 

•  Můžeš to vytisknout? •  Kannst du das drucken? 

•  Nemohu se dívat na krev. •  Ich kann kein Blut sehen. 

•  Smím (vás) zkasírovat? •  Darf ich kassieren? 

•  Mohu to dokázat. •  Ich kann es beweisen. 

•  Musím to ještě vyzkoušet. •  Ich muss das mal ausprobieren. 

•  Nemohu přijít, jsem totiž nemocný. •  Ich kann nicht kommen, ich bin nämlich 
krank. 

•  Musím ještě natankovat pár litrů. •  Ich muss noch ein paar Liter tanken. 

•  Můžeš s penězi volně disponovat. •  Du kannst über das Geld frei verfügen. 

•  Můžeš to označit? •  Kannst du das markieren? 

•  Musím se omluvit. •  Ich muss mich entschuldigen. 

•  To se musí hodit. •  Das muss passen. 



 
228 

•  Umíš uvázat kravatu? •  Kannst du eine Krawatte binden? 

•  Tvůj tón se mi nelíbí! •  Ich mag deinen Ton nicht! 

•  Některé druhy zmrzliny mám opravdu rád. •  Ich mag manche Sorten Eis besonders gern. 

•  Musím si umýt vlasy. •  Ich muss mir die Haare waschen. 

•  Můžeš koupit i toaletní papír? •  Kannst du auch das Toilettenpapier kaufen? 

•  Jak to mám nazývat? •  Wie soll ich das nennen? 

•  Nechceme všechno zničit. •  Wir wollen nicht alles zerstören. 

•  To můžeš docela dobře nosit. •  Das kannst du sehr gut tragen. 

•  Chci ukončit svou práci. •  Ich will meine Arbeit beenden. 

•  Mohu vše vyřídit do středy. •  Ich kann alles bis Mittwoch erledigen. 

•  Tu knihu si musíš bezpodmínečně přečíst. •  Das Buch musst du unbedingt lesen. 

•  Mám moc rád třešně. •  Ich mag Kirschen sehr gern. 

•  Co chcete? •  Was wollen Sie? 

•  Musím snížit výdaje. •  Ich muss meine Ausgaben reduzieren. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  Rád bych založil firmu. •  Ich möchte eine Firma gründen. 

•  Musím zabalit kufr. •  Ich muss meinen Koffer packen. 

•  Smím tě políbit? •  Darf ich dich küssen? 

•  To smím. •  Ich darf das. 

•  Musí do vězení. •  Er muss ins Gefängnis. 

•  Chceš ještě koláč? •  Willst du noch etwas Kuchen? 

•  Umí krásně vyprávět příběhy. •  Er kann sehr gut Geschichten erzählen. 

•  Ta kniha by se měla objevit v prosinci. •  Das Buch soll im Dezember erscheinen. 

•  Musíme vyrobit vyšší počty kusů. •  Wir müssen größere Stückzahlen herstellen. 

•  Můžeš mě prosím nechat na pokoji? •  Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? 

•  Chceš mi vyhrožovat? •  Willst du mir drohen? 

•  Rád bych poprosil o hotové peníze. •  Ich möchte um Bargeld bitten. 

•  Mohu u tebe přenocovat? •  Kann ich bei Dir übernachten? 

•  Mám to komentovat? •  Soll ich das kommentieren? 

•  Umím dělat více věcí najednou. •  Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig 
machen. 

•  Mohu ti důvěřovat? •  Kann ich dir vertrauen? 

•  Nechci žádný nápoj. •  Ich will kein Getränk. 



 
229 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  V této fázi musíme být opatrní. •  In dieser Phase müssen wir vorsichtig sein. 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Máš rád rajčata? •  Magst du Tomaten? 

•  Chceš si odpočinout •  Willst du dich ausruhen? 

•  Smíš si ty peníze nechat. •  Du darfst das Geld behalten. 

•  Nemám rád ananas. •  Ich mag keine Ananas. 

•  Smím sedět vepředu? •  Darf ich vorne sitzen? 

•  Musím ten problém vyřešit. •  Ich muss das Problem lösen. 

•  Musím ještě očíslovat strany. •  Ich muss die Seiten noch nummerieren. 

•  Umíš ale klást hodně otázek. •  Du kannst aber viele Fragen stellen. 

•  Musím to na sebe nechat působit. •  Ich muss das auf mich wirken lassen. 

•  Můžeš mi to přinést ráno? •  Kannst du es mir morgen bringen? 

•  Umím dobře vařit. •  Ich kann gut kochen. 

•  Mohu vzít vaši objednávku? •  Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? 

•  Kde jsi mohu zamluvit lístek? •  Wo kann ich das Ticket buchen? 

•  Jak to mohu změřit? •  Wie kann ich das messen? 

•  Květina nechce růst. •  Die Pflanze will nicht wachsen. 

•  Jak Vás mohu najít ? •  Wie kann ich Sie finden? 

•  Nechci nikomu stát v cestě. •  Ich will keinem im Weg stehen. 

•  Chceš více pepře? •  Möchtest du mehr Pfeffer? 

•  Rád vás mohu spojit. •  Ich kann Sie gern verbinden. 

•  To ti mohu jen doporučit. •  Das kann ich dir nur empfehlen. 

•  Chci ještě hodně zažít. •  Ich will noch vieles erleben. 

•  Smím dostat ještě jeden kousek koláče? •  Darf ich noch ein Stück Kuchen haben? 

•  Máme hrát karty? •  Sollen wir Karten spielen? 

•  Musím to kontrolovat. •  Ich muss das kontrollieren. 

•  Mohu položit otázku? •  Darf ich Ihnen eine Frage stellen? 

•  Mohl byste mi odpustit? •  Können sie mir verziehen? 

•  Jak daleko umíš hodit míč? •  Wie weit kannst du den Ball werfen? 

•  Musím držet řeč. •  Ich muss eine Rede halten. 

•  Můžeš to ochutnat? •  Kannst du das schmecken? 
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•  Mohu to ještě vylepšit. •  Ich kann das noch verbessern. 

•  Na chatě se můžeme zotavit. •  Im Wochenendhaus können wir uns erholen. 

•  Můžeme se přece spojit. •  Wir können uns doch einigen. 

•  Musíme si to zapamatovat. •  Das müssen wir uns merken. 

•  Směl bych Vás představit mému příteli? •  Dürfte ich Sie meinem Freund vorstellen? 

•  Umíš s tou mašinou zacházet? •  Kannst du mit der Maschine umgehen? 

•  Musím tě varovat. •  Ich muss dich warnen. 

•  Musím zaměstnat dodatečné pracovníky. •  Ich muss zusätzliche Arbeiter anstellen. 

•  Mám rád své snídaňové vejce natvrdo. •  Ich mag mein Frühstücksei hart. 

•  Musím si jen krátce zavolat. •  Ich muss nur kurz telefonieren. 

•  Teď si chci odpočinout. •  Jetzt will ich mich ausruhen. 

•  Musím zachránit firmu. •  Ich muss die Firma retten. 
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Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  Fußballtraining, das •  fotbalový trénink 

•  anprobieren •  vyzkoušet 

•  aufgehen •  vycházet 

•  Muskel, der •  sval 

•  gegenwärtig •  v současnosti 

•  Mund, der, ü-er •  ústa, pusa 

•  einladen •  pozvat 

•  ablegen •  složit (zkoušku) 

•  Haar, das •  vlasy 

•  bilingual •  dvojjazyčný 

•  mitmachen •  účastnit se, spolupracovat 

•  Bein, das •  noha 

•  Gesundheit, die •  zdraví 

•  einfallen •  napadnout 

•  Kneipe, die •  hospoda 

•  umsteigen •  přestoupit 

•  aufstehen •  vstávat 

•  Brille, die •  brýle 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  hin •  tam 

•  vorhaben •  mít v plánu 

•  Kongress, der •  kongres 

•  mitspielen •  hrát s 

•  ausgeben •  vydat, utratit 

•  im Allgemeinen •  všeobecně 

•  einsteigen •  nastoupit 

•  herauskommen •  vyjít 

•  allen •  všichni 

•  abfahren •  odjíždět 

•  vorziehen •  dávat přednost 

•  systematisch •  systematický 
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•  Konflikt, der •  konflikt 

•  anfangen •  začít 

•  die Stelle annehmen •  přijmout místo 

•  selten •  zřídka 

•  anfangen •  začít 

•  Regen, der •  déšť 

•  einfallen •  napadnout 

•  abbiegen •  zatočit, zahnout 

•  Truppen, die •  jednotky 

•  ausräumen •  uklidit 

•  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 
er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 
sie nehmen auf 

•  pojmout, vzít 

•  leiden •  trpět 

 

Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_slovní zásoba_přeložte!   

•  uklidit •  ausräumen 

•  kongres •  Kongress, der 

•  vlasy •  Haar, das 

•  složit (zkoušku) •  ablegen 

•  brýle •  Brille, die 

•  sval •  Muskel, der 

•  odjíždět •  abfahren 

•  ústa, pusa •  Mund, der, ü-er 

•  hospoda •  Kneipe, die 

•  začít •  anfangen 

•  tam •  hin 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  zdraví •  Gesundheit, die 

•  dávat přednost •  vorziehen 

•  všeobecně •  im Allgemeinen 

•  vycházet •  aufgehen 

•  zřídka •  selten 



 
233 

•  začít •  anfangen 

•  v současnosti •  gegenwärtig 

•  účastnit se, spolupracovat •  mitmachen 

•  dvojjazyčný •  bilingual 

•  noha •  Bein, das 

•  zatočit, zahnout •  abbiegen 

•  přijmout místo •  die Stelle annehmen 

•  pojmout, vzít •  aufnehmen - ich nehme auf, du nimmst auf, 
er nimmt auf, wir nehmen auf, ihr nehmt auf, 
sie nehmen auf 

•  napadnout •  einfallen 

•  přestoupit •  umsteigen 

•  vstávat •  aufstehen 

•  napadnout •  einfallen 

•  jednotky •  Truppen, die 

•  vydat, utratit •  ausgeben 

•  systematický •  systematisch 

•  všichni •  allen 

•  konflikt •  Konflikt, der 

•  déšť •  Regen, der 

•  hrát s •  mitspielen 

•  vyjít •  herauskommen 

•  mít v plánu •  vorhaben 

•  vyzkoušet •  anprobieren 

•  fotbalový trénink •  Fußballtraining, das 

•  pozvat •  einladen 

•  nastoupit •  einsteigen 

•  trpět •  leiden 
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Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_pravidla používání    
 
Tato  slovesa se při časování rozdělí na dvě části. Základ slovesa zůstává na tom místě ve větě, které je 
vyhrazeno slovesu. Část slovesa se odloučí umístí až na konec věty.  
 
abbiegen odbočit   Wo biegst du ab? Kde odbočuješ?  
aufstehen vstávat   Wann stehst du auf? Kdy vstáváš? 
anbieten nabízet   Ich biete es Ihnen an. Nabízím vám to.  
aussteigen v\ystupovat  Wann steigen Sie aus?  Kdy vystupujete? 
einkaufen ich kaufe ein  Was kaufst du ein? Co nakupuješ? 
einladen pozvat   Ich lade Sie ein. Zvu vás. 
 
Při tvoření rozkazovacího způsobu se předpona odloučí také: 
 
aufgeben vzdát   Gibb nicht auf!  Nevzdávej se! 
mitkommen jít s   Komm mit!  Pojď s námi! 
aufpassen dávt pozor  Pass auf!  Dávej pozor!  
anrufen  zavolat   Ruf mich an!  Zavolej mi! 
 
Pokud ve větě užijeme způsobové sloveso, bude stát plnovýznamové sloveso na konci věty v infinitivu. V 
tomto případě se předpona neodlučuje. 
 
Ich muß ihn einladen.    Musím ho pozvat. 
Er soll sie anrufen.    Měl by jí zavolat. 
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Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_procvičovací 

věty_poslouchejte!   

•  Stell doch bitte alles auf den Tisch. •  Dej prosím všechno na stůl. 

•  Die Erde dreht sich herum. •  Země se otáčí. 

•  Mir fällt langsam das Haar aus. •  Pomalu mi vypadávají vlasy. 

•  Wo gehst du hin? •  Kam jdeš? 

•  Warum fällt mir das plötzlich ein? •  Proč mě to najednou napadá? 

•  Ich stimme dem Vorschlag zu. •  Souhlasím s návrhem. 

•  Ich lade Sie ein. •  Zvu vás. 

•  Meine Tochter wächst bilingual auf. •  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. 

•  Wir setzten uns schon gestern zusammen. •  Včera jsme se sešli. 

•  Er gibt so viel aus. •  On tolik utrácí. 

•  Darf ich das Kleid anprobieren? •  Smím si vyzkoušet ty šaty? 

•  Er steht jeden Tag sehr früh auf. •  Každý den vstává velmi brzy. 

•  Nehmen Sie sich die Brille ab. •  Sundejte si brýle. 

•  Mir tut jeder Muskel weh. •  Mě bolí každý sval. 

•  Darf ich mitmachen? •  Smím se zúčastnit? 

•  Räume bitte das Zimmer aus! •  Ukliď prosím pokoj. 

•  Was haben Sie vor? •  Co máte v plánu? 

•  Steig ein! •  Nastup si! 

•  Wo steigen wir um? •  Kde přestoupíme? 

•  Mir fällt etwas ein. •  Něco mě napadá. 

•  Spielst du mit? •  Hraješ s námi? 

•  Der Konflikt breitet sich aus. •  Konflikt se rozšiřuje. 

•  Biegen Sie rechts ab. •  Zahněte doprava. 

•  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. •  Obvykle mi to nevadí. 

•  Warum machst du die Augen zu? •  Proč zavíráš oči? 

•  Der Regen hört nicht auf. •  Déšť neustává. 

•  Der Kongress findet in Berlin statt. •  Kongres se koná v Berlíně. 

•  Das kommt selten vor. •  To se zřídka stává. 

•  Das fängt fein an. •  To dobře začíná 

•  Er steht jeden Tag sehr früh auf. •  Každý den vstává velmi brzy. 
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•  Wann fängt es an? •  Kdy to začíná? 

•  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. •  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. 

•  Das lasse ich nicht zu. •  To nepřipustím. 

•  Wan legst du die Prüfung ab? •  Kdy skládáš tu zkoušku? 

•  Darf ich mich vorstellen? •  Smím se představit? 

•  Sie nimmt es gut auf. •  Bere to dobře. 

•  Mein Bein tut weh. •  Bolí mě noha. 

•  Das Buch kommt Montag heraus. •  Ta kniha vyjde v pondělí. 

•  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. •  Slunce vychází v pět hodin. 

•  Ich fange am Montag mit dem 
Fußballtraining an. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. 

•  Mach den Mund zu. •  Zavři pusu. 

•  Ich gehe das systematisch durch. •  Procházím to systematicky. 

•  Ich ziehe Jets vor. •  Dávám přednost tryskáčům. 

•  Die Gesundheit geht vor. •  Zdraví má přednost. 

•  Ich sehe das als notwendig an. •  Nahlížím na to jako na nutnost. 

•  Ich stelle mich vor. •  Představuji se. 

•  Es kommt vor •  Stává se to 

•  Die Lage hat sich zugespitzt. •  Situace se vyhrotila. 

•  Ruf mich bei Bedarf einfach an. •  Při potřebě mi jednoduše zavolej. 

•  Er kennt sich in Prag gut aus. •  Dobře se vyzná v Praze. 

•  Die Kneipe macht gleich zu. •  Hospoda právě zavírá. 

•  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. •  Slaďování pro nás dopadlo dobře. 

•  Die Truppen ziehen ab. •  Jednotky se stahují. 

•  Mach die Tür von außen zu. •  Zavři ty dveře z venku. 

•  Wie kommt deine Studie voran? •  Jak postupuje tvoje studie? 

•  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. 

•  Das kommt bei allen an. •  To mají všichni rádi. 

•  Ich nehme die Stelle an. •  To místo beru. 

•  Stell dir vor! •  Představ si! 

•  Die Polizei hält ein Auto an. •  Policie zastavuje auto. 

•  Wer ist hier zuständig? •  Komu to přísluší? 
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•  Es tut mir leid. •  To mě mrzí. 

 

Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_procvičovací věty_přeložte! 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  Hospoda právě zavírá. •  Die Kneipe macht gleich zu. 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Včera jsme se sešli. •  Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  To se zřídka stává. •  Das kommt selten vor. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem 
Fußballtraining an. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  Zavři pusu. •  Mach den Mund zu. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  Jak postupuje tvoje studie? •  Wie kommt deine Studie voran? 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. •  Mir fällt langsam das Haar aus. 

•  Mě bolí každý sval. •  Mir tut jeder Muskel weh. 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  Co máte v plánu? •  Was haben Sie vor? 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 
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•  Komu to přísluší? •  Wer ist hier zuständig? 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 

•  To mají všichni rádi. •  Das kommt bei allen an. 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  Kongres se koná v Berlíně. •  Der Kongress findet in Berlin statt. 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  Bolí mě noha. •  Mein Bein tut weh. 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  Kam jdeš? •  Wo gehst du hin? 

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  To místo beru. •  Ich nehme die Stelle an. 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 
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•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 

 

Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_poslouchejte německy!   

•  Mě bolí každý sval. •  Mir tut jeder Muskel weh. 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  Kam jdeš? •  Wo gehst du hin? 

•  Hospoda právě zavírá. •  Die Kneipe macht gleich zu. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. •  Mir fällt langsam das Haar aus. 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 

•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 

•  Komu to přísluší? •  Wer ist hier zuständig? 

•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  Bolí mě noha. •  Mein Bein tut weh. 

•  Jak postupuje tvoje studie? •  Wie kommt deine Studie voran? 

•  Zavři pusu. •  Mach den Mund zu. 

•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  To se zřídka stává. •  Das kommt selten vor. 

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  Co máte v plánu? •  Was haben Sie vor? 

•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 
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•  To místo beru. •  Ich nehme die Stelle an. 

•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  To mají všichni rádi. •  Das kommt bei allen an. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem 
Fußballtraining an. 

•  Kongres se koná v Berlíně. •  Der Kongress findet in Berlin statt. 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 
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•  Včera jsme se sešli. •  Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 
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Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_karty 

Darf ich mitmachen? Sie nimmt es gut auf. Das fängt fein an. 

Mir fällt etwas ein. 
Warum fällt mir das plötzlich 

ein? 
Wann fängt es an? 

Mir fällt langsam das Haar aus. Mach den Mund zu. Mir tut jeder Muskel weh. 

Das kommt bei allen an. Wo gehst du hin? Das kommt selten vor. 

Wie kommt deine Studie 
voran? 

Wer ist hier zuständig? Was haben Sie vor? 

Der Kongress findet in Berlin 
statt. 

Ich nehme die Stelle an. Der Regen hört nicht auf. 
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To dobře začíná Bere to dobře. Smím se zúčastnit? 

Kdy to začíná? Proč mě to najednou napadá? Něco mě napadá. 

Mě bolí každý sval. Zavři pusu. Pomalu mi vypadávají vlasy. 

To se zřídka stává. Kam jdeš? To mají všichni rádi. 

Co máte v plánu? Komu to přísluší? Jak postupuje tvoje studie? 

Déšť neustává. To místo beru. Kongres se koná v Berlíně. 
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Die Truppen ziehen ab. Der Konflikt breitet sich aus. Die Gesundheit geht vor. 

Nehmen Sie sich die Brille ab. 
Ich gehe das systematisch 

durch. 
Ich fange am Montag mit dem 

Fußballtraining an. 

Das Buch kommt Montag 
heraus. 

Die Kneipe macht gleich zu. 
Meine Tochter wächst 

bilingual auf. 

Es kommt vor Das lasse ich nicht zu. 
Warum machst du die Augen 

zu? 

Die Lage hat sich zugespitzt. Ich stimme dem Vorschlag zu. 
Er steht jeden Tag sehr früh 

auf. 

Er gibt so viel aus. 
Darf ich das Kleid 

anprobieren? 
Räume bitte das Zimmer aus! 
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Zdraví má přednost. Konflikt se rozšiřuje. Jednotky se stahují. 

V pondělí začínám fotbalovým 
tréninkem. 

Procházím to systematicky. Sundejte si brýle. 

Má dcera vyrůstá ve 
dvojjazyčném prostředí. 

Hospoda právě zavírá. Ta kniha vyjde v pondělí. 

Proč zavíráš oči? To nepřipustím. Stává se to 

Každý den vstává velmi brzy. Souhlasím s návrhem. Situace se vyhrotila. 

Ukliď prosím pokoj. Smím si vyzkoušet ty šaty? On tolik utrácí. 
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Mach die Tür von außen zu. Er kennt sich in Prag gut aus. Ich stelle mich vor. 

Darf ich mich vorstellen? 
Der Zug fährt vom 
Hauptbahnhof ab. 

Biegen Sie rechts ab. 

Steig ein! Wo steigen wir um? 
Gegenwärtig stellen wir keine 

neuen Mitarbeiter an. 

Stell dir vor! Ich lade Sie ein. 
Die Abstimmung fiel positiv 

für uns aus. 

Wir setzten uns schon gestern 
zusammen. 

Stell doch bitte alles auf den 
Tisch. 

Die Erde dreht sich herum. 

Die Sonne geht um fünf Uhr 
auf. 

Die Polizei hält ein Auto an. 
Im Allgemeinen macht mir das 

nichts aus. 
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Představuji se. Dobře se vyzná v Praze. Zavři ty dveře z venku. 

Zahněte doprava. 
Vlak odjíždí z hlavního 

nádraží. 
Smím se představit? 

V současnosti nepřijímáme 
nové pracovníky. 

Kde přestoupíme? Nastup si! 

Slaďování pro nás dopadlo 
dobře. 

Zvu vás. Představ si! 

Země se otáčí. Dej prosím všechno na stůl. Včera jsme se sešli. 

Obvykle mi to nevadí. Policie zastavuje auto. Slunce vychází v pět hodin. 
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Ruf mich bei Bedarf einfach 
an. 

Ich sehe das als notwendig an. Spielst du mit? 

Wan legst du die Prüfung ab? 
Er steht jeden Tag sehr früh 

auf. 
Ich ziehe Jets vor. 

Mein Bein tut weh. Es tut mir leid. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Hraješ s námi? Nahlížím na to jako na nutnost. 
Při potřebě mi jednoduše 

zavolej. 

Dávám přednost tryskáčům. Každý den vstává velmi brzy. Kdy skládáš tu zkoušku? 

-  To mě mrzí. Bolí mě noha. 

 



 
250 

Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_test     

•  Proč mě to najednou napadá? ................................................................. 

•  Policie zastavuje auto. ................................................................. 

•  Konflikt se rozšiřuje. ................................................................. 

•  Procházím to systematicky. ................................................................. 

•  Ukliď prosím pokoj. ................................................................. 

•  Proč zavíráš oči? ................................................................. 

•  Země se otáčí. ................................................................. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. ................................................................. 

•  Komu to přísluší? ................................................................. 

•  To se zřídka stává. ................................................................. 

•  Smím se představit? ................................................................. 

•  Stává se to ................................................................. 

•  To místo beru. ................................................................. 

•  Kdy to začíná? ................................................................. 

•  Zdraví má přednost. ................................................................. 

•  Jak postupuje tvoje studie? ................................................................. 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. ................................................................. 

•  Představuji se. ................................................................. 

•  Bere to dobře. ................................................................. 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. ................................................................. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. ................................................................. 

•  Kam jdeš? ................................................................. 
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•  Déšť neustává. ................................................................. 

•  Mě bolí každý sval. ................................................................. 

•  Sundejte si brýle. ................................................................. 

•  Něco mě napadá. ................................................................. 

•  Každý den vstává velmi brzy. ................................................................. 

•  To mě mrzí. ................................................................. 

•  Zahněte doprava. ................................................................. 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. ................................................................. 

•  Situace se vyhrotila. ................................................................. 

•  Nastup si! ................................................................. 

•  Souhlasím s návrhem. ................................................................. 

•  Jednotky se stahují. ................................................................. 

•  Kongres se koná v Berlíně. ................................................................. 

•  Dávám přednost tryskáčům. ................................................................. 

•  Hraješ s námi? ................................................................. 

•  Dej prosím všechno na stůl. ................................................................. 

•  To dobře začíná ................................................................. 

•  Bolí mě noha. ................................................................. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? ................................................................. 

•  Hospoda právě zavírá. ................................................................. 

•  Představ si! ................................................................. 

•  Každý den vstává velmi brzy. ................................................................. 

•  Kde přestoupíme? ................................................................. 
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•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. ................................................................. 

•  On tolik utrácí. ................................................................. 

•  To mají všichni rádi. ................................................................. 

•  Včera jsme se sešli. ................................................................. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. ................................................................. 

•  Co máte v plánu? ................................................................. 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. ................................................................. 

•  To nepřipustím. ................................................................. 

•  Slunce vychází v pět hodin. ................................................................. 

•  Zavři ty dveře z venku. ................................................................. 

•  Obvykle mi to nevadí. ................................................................. 

•  Dobře se vyzná v Praze. ................................................................. 

•  Smím se zúčastnit? ................................................................. 

•  Zavři pusu. ................................................................. 

•  Zvu vás. ................................................................. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. ................................................................. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? ................................................................. 
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Lekce 10_slovesa s odlučitelnou predponou_test_klíč    

•  Proč mě to najednou napadá? •  Warum fällt mir das plötzlich ein? 

•  Policie zastavuje auto. •  Die Polizei hält ein Auto an. 

•  Konflikt se rozšiřuje. •  Der Konflikt breitet sich aus. 

•  Procházím to systematicky. •  Ich gehe das systematisch durch. 

•  Ukliď prosím pokoj. •  Räume bitte das Zimmer aus! 

•  Proč zavíráš oči? •  Warum machst du die Augen zu? 

•  Země se otáčí. •  Die Erde dreht sich herum. 

•  Má dcera vyrůstá ve dvojjazyčném prostředí. •  Meine Tochter wächst bilingual auf. 

•  Komu to přísluší? •  Wer ist hier zuständig? 

•  To se zřídka stává. •  Das kommt selten vor. 

•  Smím se představit? •  Darf ich mich vorstellen? 

•  Stává se to •  Es kommt vor 

•  To místo beru. •  Ich nehme die Stelle an. 

•  Kdy to začíná? •  Wann fängt es an? 

•  Zdraví má přednost. •  Die Gesundheit geht vor. 

•  Jak postupuje tvoje studie? •  Wie kommt deine Studie voran? 

•  Vlak odjíždí z hlavního nádraží. •  Der Zug fährt vom Hauptbahnhof ab. 

•  Představuji se. •  Ich stelle mich vor. 

•  Bere to dobře. •  Sie nimmt es gut auf. 

•  Pomalu mi vypadávají vlasy. •  Mir fällt langsam das Haar aus. 

•  V pondělí začínám fotbalovým tréninkem. •  Ich fange am Montag mit dem 
Fußballtraining an. 

•  Kam jdeš? •  Wo gehst du hin? 

•  Déšť neustává. •  Der Regen hört nicht auf. 

•  Mě bolí každý sval. •  Mir tut jeder Muskel weh. 

•  Sundejte si brýle. •  Nehmen Sie sich die Brille ab. 

•  Něco mě napadá. •  Mir fällt etwas ein. 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  To mě mrzí. •  Es tut mir leid. 

•  Zahněte doprava. •  Biegen Sie rechts ab. 

•  Ta kniha vyjde v pondělí. •  Das Buch kommt Montag heraus. 

•  Situace se vyhrotila. •  Die Lage hat sich zugespitzt. 
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•  Nastup si! •  Steig ein! 

•  Souhlasím s návrhem. •  Ich stimme dem Vorschlag zu. 

•  Jednotky se stahují. •  Die Truppen ziehen ab. 

•  Kongres se koná v Berlíně. •  Der Kongress findet in Berlin statt. 

•  Dávám přednost tryskáčům. •  Ich ziehe Jets vor. 

•  Hraješ s námi? •  Spielst du mit? 

•  Dej prosím všechno na stůl. •  Stell doch bitte alles auf den Tisch. 

•  To dobře začíná •  Das fängt fein an. 

•  Bolí mě noha. •  Mein Bein tut weh. 

•  Kdy skládáš tu zkoušku? •  Wan legst du die Prüfung ab? 

•  Hospoda právě zavírá. •  Die Kneipe macht gleich zu. 

•  Představ si! •  Stell dir vor! 

•  Každý den vstává velmi brzy. •  Er steht jeden Tag sehr früh auf. 

•  Kde přestoupíme? •  Wo steigen wir um? 

•  V současnosti nepřijímáme nové pracovníky. •  Gegenwärtig stellen wir keine neuen 
Mitarbeiter an. 

•  On tolik utrácí. •  Er gibt so viel aus. 

•  To mají všichni rádi. •  Das kommt bei allen an. 

•  Včera jsme se sešli. •  Wir setzten uns schon gestern zusammen. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Co máte v plánu? •  Was haben Sie vor? 

•  Nahlížím na to jako na nutnost. •  Ich sehe das als notwendig an. 

•  To nepřipustím. •  Das lasse ich nicht zu. 

•  Slunce vychází v pět hodin. •  Die Sonne geht um fünf Uhr auf. 

•  Zavři ty dveře z venku. •  Mach die Tür von außen zu. 

•  Obvykle mi to nevadí. •  Im Allgemeinen macht mir das nichts aus. 

•  Dobře se vyzná v Praze. •  Er kennt sich in Prag gut aus. 

•  Smím se zúčastnit? •  Darf ich mitmachen? 

•  Zavři pusu. •  Mach den Mund zu. 

•  Zvu vás. •  Ich lade Sie ein. 

•  Slaďování pro nás dopadlo dobře. •  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

•  Smím si vyzkoušet ty šaty? •  Darf ich das Kleid anprobieren? 
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Lekce 11_předložky 3p_slovní zásoba_poslouchejte!     

•  vor ihm •  před ním 

•  von ihnen •  od nich 

•  Marktplatz, der •  tržiště 

•  von ihm •  od něj 

•  von uns •  od nás 

•  Seit •  od (časově) 

•  August, der •  srpen 

•  zur •  k 

•  von ihnen •  od nich 

•  vom (von dem) •  od, z 

•  auf dem Tisch •  na stole 

•  abhängig •  závislý 

•  nach dem Essen •  po jídle 

•  zu •  k 

•  bei •  u 

•  von mir •  ode mne 

•  Zu •  k 

•  zum Bahnhof •  na nádraží 

•  von ihr •  od ní 

•  arbeitslos •  nezaměstnaný 

•  Strom, der •  proud 

•  aus •  z 

•  trotz •  navzdory 

•  mit allem •  se vším 

•  April •  duben 

•  Straßenbahn, die •  tramvaj 

•  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 
beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  začínat 

•  Sommer, der •  léto 

•  Beruf, der •  povolání 

•  von euch •  od vás 

•  Meinung, die •  mínění, názor 
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•  von dir •  od tebe 

•  Baum, der •  strom 

•  Begrüßung, die •  pozdravení, uvítání 

•  zum •  k 

•  Sahne, die •  smetana 

•  Kompromiss, der •  kompromis 

•  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 
wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 

•  počítat 

•  Tour, die •  výlet, cesta 

•  von Ihnen •  od Vás 

•  außer •  kromě 

 

Lekce 11_předložky 3p_slovní zásoba_přeložte!    

•  od Vás •  von Ihnen 

•  u •  bei 

•  kompromis •  Kompromiss, der 

•  proud •  Strom, der 

•  od, z •  vom (von dem) 

•  ode mne •  von mir 

•  strom •  Baum, der 

•  nezaměstnaný •  arbeitslos 

•  tramvaj •  Straßenbahn, die 

•  povolání •  Beruf, der 

•  k •  zur 

•  od nich •  von ihnen 

•  od tebe •  von dir 

•  léto •  Sommer, der 

•  před ním •  vor ihm 

•  od (časově) •  Seit 

•  na nádraží •  zum Bahnhof 

•  navzdory •  trotz 

•  počítat •  rechnen - ich rechne, du rechnest, er rechnet, 
wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen 
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•  po jídle •  nach dem Essen 

•  srpen •  August, der 

•  výlet, cesta •  Tour, die 

•  duben •  April 

•  od vás •  von euch 

•  tržiště •  Marktplatz, der 

•  od nich •  von ihnen 

•  k •  Zu 

•  k •  zum 

•  od něj •  von ihm 

•  k •  zu 

•  pozdravení, uvítání •  Begrüßung, die 

•  na stole •  auf dem Tisch 

•  smetana •  Sahne, die 

•  začínat •  beginnen - ich beginne, du beginnst, er 
beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen 

•  závislý •  abhängig 

•  mínění, názor •  Meinung, die 

•  od ní •  von ihr 

•  z •  aus 

•  od nás •  von uns 

•  se vším •  mit allem 

•  kromě •  außer 
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Lekce 11_předložky 3p_pravidla používání     
 
Předložky se 3. pádem jsou předložky, po kterých ve slovním spojení následuje podstatné jméno nebo 
zájmeno vždy ve 3. pádě. Jsou to: 
 
  aus   z 
  bei   u, při 
  mit   s 
  nach   po (čas.), do (míst.) 
  von   od 
  zu   k 
  außer   kromě 
  seit   už od (čas.)  
  gegenüber  naproti 
 
  Komm zu mir.  Pojď ke mně. 
  Es ist von Ihnen To je od vás. 
  Mit dem Vater  S otcem 
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Lekce 11_předložky 3p_procvičovací věty_poslouchejte!  

•  Wir beginnen mit dem Essen. •  Začínáme s jídlem. 

•  Bis zur Erschöpfung. •  až do vyčerpání 

•  Ich fahre mit der Straßenbahn. •  Pojedu tramvají. 

•  Wir machen eine Tour mit dem Rad. •  Děláme výlet na kole. 

•  Nach dem Essen gehen wir spazieren. •  Po jídle se půjdeme projít. 

•  Um drei bei mir. •  Ve tři u mne. 

•  August ist der Monat nach Juli. •  Srpen je měsíc po červenci. 

•  Ich komme vom Schwimmen. •  Jdu z plavání. 

•  Nach März folgt der April. •  Po březnu následuje duben. 

•  Meiner Meinung nach … •  Podle mého názoru … 

•  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

•  Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. 

•  Es ist vom Wetter abhängig. •  Závisí to na počasí. 

•  Ich sage etwas zur Begrüßung. •  Řeknu něco na uvítanou. 

•  Das ist schön von ihnen. •  To je od nich milé. 

•  Ich bin seit Jahren arbeitslos. •  Už jsem roky nezaměstnaný. 

•  Der Sommer kommt nach dem Frühling. •  Léto přichází po jaru. 

•  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. •  Pro stromy nevidím les. 

•  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. 

•  Es ist von ihr. •  To je od ní. 

•  Der Strom kommt aus der Steckdose. •  Proud vychází ze zásuvky. 

•  Ich bin mit allem einverstanden. •  Jsem se vším srozuměn. 

•  Das ist lieb von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  Es ist von uns. •  To je od nás. 

•  Es ist nett von Ihnen. •  To je od vás milé. 

•  Er ist zu Hause. •  On je doma. 

•  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. •  To je pohádka bratří Grimmů. 

•  Ist es von dir? •  Je to od tebe? 

•  Es ist von Ihnen? •  Je to od Vás? 

•  Es ist von euch. •  To je od vás. 

•  Dort geht es zum Marktplatz. •  Tam se jde k tržnici. 
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•  Es ist von ihm. •  To je od něj. 

•  Wir warten hier schon seit einer Stunde. •  Čekáme tady už hodinu. 

•  Ich rechne mit dir! •  Počítám s tebou! 

•  Es ist auf dem Tisch. •  Je to na stole. 

•  Die Post ist von mir. •  Ta pošta je ode mne. 

•  Was ist er von Beruf? •  Co je profesně? 

•  Wir fahren zum Einkaufen. •  Jedeme nakupovat. 

•  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. •  Mám rád šlehačku na dortu. 

•  Er kommt aus Wien. •  On pochází z Vídně. 

•  Ich komme zu dir. •  Přijdu k tobě. 

•  Ich fahre zur Arbeit. •  Jedu do práce. 

•  Ich arbeite seit Montag hier. •  Pracuji tady od pondělka. 

•  Wir sind bereit zu einem Kompromiss. •  Jsme připraveni na kompromis. 

•  Es ist von ihnen. •  To je od nich. 

•  Alle außer mir wissen es. •  Všichni kromě mě to ví. 

 

Lekce 11_předložky 3p_procvičovací věty_přeložte!   

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  Podle mého názoru … •  Meiner Meinung nach … 

•  To je od vás. •  Es ist von euch. 

•  Proud vychází ze zásuvky. •  Der Strom kommt aus der Steckdose. 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 
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•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 

•  Co je profesně? •  Was ist er von Beruf? 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  To je pohádka bratří Grimmů. •  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. 

•  Jsme připraveni na kompromis. •  Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 

•  Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. •  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  Jsem se vším srozuměn. •  Ich bin mit allem einverstanden. 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. •  Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 

•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  Přijdu k tobě. •  Ich komme zu dir. 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 
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Lekce 11_předložky 3p_poslouchejte německy!  

•  Podle mého názoru … •  Meiner Meinung nach … 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  To je od vás. •  Es ist von euch. 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  Přijdu k tobě. •  Ich komme zu dir. 

•  Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. •  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

•  Jsme připraveni na kompromis. •  Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  Proud vychází ze zásuvky. •  Der Strom kommt aus der Steckdose. 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 

•  Jsem se vším srozuměn. •  Ich bin mit allem einverstanden. 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. •  Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 
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•  To je pohádka bratří Grimmů. •  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  Co je profesně? •  Was ist er von Beruf? 

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 
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Lekce 11_předložky 3p_karty     

Ich rechne mit dir! Wir beginnen mit dem Essen. 
Der Strom kommt aus der 

Steckdose. 

Ich fahre mit der Straßenbahn. Nach März folgt der April. August ist der Monat nach Juli. 

Der Sommer kommt nach dem 
Frühling. 

Dort geht es zum Marktplatz. 
Ich mag Sahne auf dem 

Kuchen. 

Ich sage etwas zur Begrüßung. Ich komme zu dir. 
Wir fahren trotz des schlechten 

Wetters mit dem Fahrrad. 

Meiner Meinung nach … 
Ich bin mit allem 

einverstanden. 
Wir sind bereit zu einem 

Kompromiss. 

Wir fahren zum Einkaufen. Bis zur Erschöpfung. Ich komme vom Schwimmen. 

 
 
 
 
 
 
 

Proud vychází ze zásuvky. Začínáme s jídlem. Počítám s tebou! 
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Srpen je měsíc po červenci. Po březnu následuje duben. Pojedu tramvají. 

Mám rád šlehačku na dortu. Tam se jde k tržnici. Léto přichází po jaru. 

Navzdory špatnému počasí 
jedeme na kole. 

Přijdu k tobě. Řeknu něco na uvítanou. 

Jsme připraveni na 
kompromis. 

Jsem se vším srozuměn. Podle mého názoru … 

Jdu z plavání. až do vyčerpání Jedeme nakupovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ist schön von ihnen. Die Post ist von mir. Ist es von dir? 
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Es ist von ihm. Es ist von ihr. Es ist von uns. 

Es ist von euch. Es ist von ihnen. Es ist von Ihnen? 

Es ist auf dem Tisch. Ich fahre zur Arbeit. 
Ich sehe den Wald vor laute 

Bäumen nicht. 

Aus Respekt vor meinen Eltern 
hab ich mich 

zusammengerissen. 
Es ist vom Wetter abhängig. Das ist lieb von Ihnen. 

Es ist nett von Ihnen. 
Das ist ein Märchen von den 

Brüdern Grimm. 
Wir machen eine Tour mit 

dem Rad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je to od tebe? Ta pošta je ode mne. To je od nich milé. 
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To je od nás. To je od ní. To je od něj. 

Je to od Vás? To je od nich. To je od vás. 

Pro stromy nevidím les. Jedu do práce. Je to na stole. 

To je od vás milé. Závisí to na počasí. 
Z respektu před mými rodiči 

jsem se ovládl. 

Děláme výlet na kole. To je pohádka bratří Grimmů. To je od vás milé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er ist zu Hause. 
Nach dem Essen gehen wir 

spazieren. 
Um drei bei mir. 
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Er kommt aus Wien. Was ist er von Beruf? Ich arbeite seit Montag hier. 

Wir warten hier schon seit 
einer Stunde. 

Ich bin seit Jahren arbeitslos. Alle außer mir wissen es. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve tři u mne. Po jídle se půjdeme projít. On je doma. 



 
269 

Pracuji tady od pondělka. Co je profesně? On pochází z Vídně. 

Všichni kromě mě to ví. Už jsem roky nezaměstnaný. Čekáme tady už hodinu. 
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Lekce 11_předložky 3p_test    

•  Mám rád šlehačku na dortu. ................................................................. 

•  Je to od Vás? ................................................................. 

•  To je od vás milé. ................................................................. 

•  To je od ní. ................................................................. 

•  Čekáme tady už hodinu. ................................................................. 

•  Co je profesně? ................................................................. 

•  Je to od tebe? ................................................................. 

•  Pojedu tramvají. ................................................................. 

•  To je od nich milé. ................................................................. 

•  Pro stromy nevidím les. ................................................................. 

•  Počítám s tebou! ................................................................. 

•  Jsem se vším srozuměn. ................................................................. 

•  To je od něj. ................................................................. 

•  On pochází z Vídně. ................................................................. 

•  Děláme výlet na kole. ................................................................. 

•  Jdu z plavání. ................................................................. 

•  Jedu do práce. ................................................................. 

•  Pracuji tady od pondělka. ................................................................. 

•  Přijdu k tobě. ................................................................. 

•  Jsme připraveni na kompromis. ................................................................. 

•  To je pohádka bratří Grimmů. ................................................................. 

•  To je od nás. ................................................................. 
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•  Je to na stole. ................................................................. 

•  Léto přichází po jaru. ................................................................. 

•  To je od nich. ................................................................. 

•  Srpen je měsíc po červenci. ................................................................. 

•  Ta pošta je ode mne. ................................................................. 

•  Po jídle se půjdeme projít. ................................................................. 

•  Řeknu něco na uvítanou. ................................................................. 

•  až do vyčerpání ................................................................. 

•  Po březnu následuje duben. ................................................................. 

•  Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. ................................................................. 

•  Začínáme s jídlem. ................................................................. 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. ................................................................. 

•  Všichni kromě mě to ví. ................................................................. 

•  To je od vás. ................................................................. 

•  Ve tři u mne. ................................................................. 

•  Závisí to na počasí. ................................................................. 

•  Jedeme nakupovat. ................................................................. 

•  To je od vás milé. ................................................................. 

•  Tam se jde k tržnici. ................................................................. 

•  Podle mého názoru … ................................................................. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. ................................................................. 

•  Proud vychází ze zásuvky. ................................................................. 

•  On je doma. ................................................................. 
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Lekce 11_předložky 3p_test_řešení  

•  Mám rád šlehačku na dortu. •  Ich mag Sahne auf dem Kuchen. 

•  Je to od Vás? •  Es ist von Ihnen? 

•  To je od vás milé. •  Es ist nett von Ihnen. 

•  To je od ní. •  Es ist von ihr. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  Co je profesně? •  Was ist er von Beruf? 

•  Je to od tebe? •  Ist es von dir? 

•  Pojedu tramvají. •  Ich fahre mit der Straßenbahn. 

•  To je od nich milé. •  Das ist schön von ihnen. 

•  Pro stromy nevidím les. •  Ich sehe den Wald vor laute Bäumen nicht. 

•  Počítám s tebou! •  Ich rechne mit dir! 

•  Jsem se vším srozuměn. •  Ich bin mit allem einverstanden. 

•  To je od něj. •  Es ist von ihm. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Děláme výlet na kole. •  Wir machen eine Tour mit dem Rad. 

•  Jdu z plavání. •  Ich komme vom Schwimmen. 

•  Jedu do práce. •  Ich fahre zur Arbeit. 

•  Pracuji tady od pondělka. •  Ich arbeite seit Montag hier. 

•  Přijdu k tobě. •  Ich komme zu dir. 

•  Jsme připraveni na kompromis. •  Wir sind bereit zu einem Kompromiss. 

•  To je pohádka bratří Grimmů. •  Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. 

•  To je od nás. •  Es ist von uns. 

•  Je to na stole. •  Es ist auf dem Tisch. 

•  Léto přichází po jaru. •  Der Sommer kommt nach dem Frühling. 

•  To je od nich. •  Es ist von ihnen. 

•  Srpen je měsíc po červenci. •  August ist der Monat nach Juli. 

•  Ta pošta je ode mne. •  Die Post ist von mir. 

•  Po jídle se půjdeme projít. •  Nach dem Essen gehen wir spazieren. 

•  Řeknu něco na uvítanou. •  Ich sage etwas zur Begrüßung. 

•  až do vyčerpání •  Bis zur Erschöpfung. 
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•  Po březnu následuje duben. •  Nach März folgt der April. 

•  Navzdory špatnému počasí jedeme na kole. •  Wir fahren trotz des schlechten Wetters mit 
dem Fahrrad. 

•  Začínáme s jídlem. •  Wir beginnen mit dem Essen. 

•  Už jsem roky nezaměstnaný. •  Ich bin seit Jahren arbeitslos. 

•  Všichni kromě mě to ví. •  Alle außer mir wissen es. 

•  To je od vás. •  Es ist von euch. 

•  Ve tři u mne. •  Um drei bei mir. 

•  Závisí to na počasí. •  Es ist vom Wetter abhängig. 

•  Jedeme nakupovat. •  Wir fahren zum Einkaufen. 

•  To je od vás milé. •  Das ist lieb von Ihnen. 

•  Tam se jde k tržnici. •  Dort geht es zum Marktplatz. 

•  Podle mého názoru … •  Meiner Meinung nach … 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Proud vychází ze zásuvky. •  Der Strom kommt aus der Steckdose. 

•  On je doma. •  Er ist zu Hause. 
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Lekce 12_předložky 4p_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  für dich •  pro tebe 

•  ohne ihn •  bez něj 

•  für uns •  pro nás 

•  ohne sie •  bez ní 

•  für euch •  pro vás 

•  Route, die •  cesta, trasa 

•  Hinweis, der •  upozornění 

•  ohne Sie •  bez Vás 

•  Tablette, die •  tableta 

•  für sie •  pro ni 

•  für Sie •  pro Vás 

•  gegen Sie •  proti vám 

•  ohne mich •  beze mě 

•  durch die Stadt •  městem 

•  durch den Park •  parkem 

•  Verkäufer, der •  prodavač/ ka 

•  Aufmerksamkeit, die •  pozornost 

•  für Sie •  pro ni 

•  Grund, der •  základ, důvod 

•  für ihn •  pro něj 

•  Gespräch, das, Gespräche •  rozhovor 

•  gegen mich •  proti mně 

•  gegen sie •  proti ní 

•  für mich •  pro mě 

•  gegen ihn •  proti němu 

•  gegen dich •  proti tobě 

•  gegen euch •  proti vám 

•  ohne dich •  bez tebe 

•  ohne euch •  bez vás 

•  Grund, der •  základ, důvod 

•  gegen uns •  proti nám 
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•  Um •  v 

 

Lekce 12_předložky 4p_slovní zásoba_přeložte!     

•  bez tebe •  ohne dich 

•  tableta •  Tablette, die 

•  pro vás •  für euch 

•  beze mě •  ohne mich 

•  proti mně •  gegen mich 

•  rozhovor •  Gespräch, das, Gespräche 

•  pro nás •  für uns 

•  základ, důvod •  Grund, der 

•  bez vás •  ohne euch 

•  proti vám •  gegen Sie 

•  bez Vás •  ohne Sie 

•  pro ni •  für sie 

•  cesta, trasa •  Route, die 

•  prodavač/ ka •  Verkäufer, der 

•  pro tebe •  für dich 

•  bez ní •  ohne sie 

•  pro ni •  für Sie 

•  pro mě •  für mich 

•  městem •  durch die Stadt 

•  upozornění •  Hinweis, der 

•  základ, důvod •  Grund, der 

•  pozornost •  Aufmerksamkeit, die 

•  proti tobě •  gegen dich 

•  proti ní •  gegen sie 

•  proti nám •  gegen uns 

•  pro Vás •  für Sie 

•  proti vám •  gegen euch 

•  parkem •  durch den Park 

•  proti němu •  gegen ihn 
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•  bez něj •  ohne ihn 

•  pro něj •  für ihn 

•  v •  Um 

Lekce 12_předložky 4p_pravidla používání 
 
Předložky se 4. pádem jsou předložky, po kterých následuje podstatné jméno nebo zájmeno ve 4. pádě. 
Jsou to: 
 
  durch   přes, skrz 
  für   pro 
  gegen   proti 
  ohne   bez 
  um   okolo, v (čas.) 
 
 
Was hast du gegen mich?   Co máš proti mě? 
Ohne ihn schaffen wir es nicht.  Bez něj to nezvládneme. 
Es ist für Sie.     To je pro Vás. 
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Lekce 12_předložky 4p_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Ich komme um drei Uhr. •  Přijdu ve tři hodiny. 

•  Was hat er gegen Sie? •  Co má proti Vám? 

•  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 
obchod. 

•  Ich plane die Route für den Urlaub. •  Plánuji trasu na prázdniny. 

•  Ohne euch schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  Wir fahren durch die Stadt. •  Jedeme přes město. 

•  Was hat er gegen uns? •  Co má proti nám? 

•  Ohne Sie schaffen wir es nicht. •  Bez vás to nezvládneme. 

•  Ohne sie schaffen wir es nicht. •  Bez ní to nezvládneme. 

•  Was ist der Grund für die Entscheidung? •  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? 

•  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. 

•  Was hast du gegen mich? •  Co máš proti mně? 

•  Was hat er gegen sie? •  Co má proti ní? 

•  Ich komme um viertel Drei. •  Přijdu ve čtvrt na tři. 

•  Danke für die Aufmerksamkeit. •  Děkuji za pozornost. 

•  Was hat er gegen euch? •  Co má proti vám? 

•  Was hat er gegen dich? •  Co má proti tobě? 

•  Ich danke Ihnen für den Hinweis. •  Děkuji Vám za upozornění 

•  Ich komme um acht. •  Přijdu v osm. 

•  Was hat er gegen ihn? •  Co má proti němu? 

•  Danke für das Gespräch. •  Děkuji za rozhovor. 

•  Ich komme um halb Drei. •  Přijdu o půl třetí. 

•  Er biegt um die Ecke. •  Zahýbá za roh. 

•  Ohne ihn schaffen wir es nicht. •  Bez něj to nezvládneme. 

•  Aus welchem Grund? •  Na základě čeho? 

•  Ohne mich schaffen wir es nicht. •  Beze mě to nezvládneme. 

•  Ohne dich schaffen wir es nicht. •  Bez tebe to nezvládneme. 

•  Ich komme um drei viertel Drei. •  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. 
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Lekce 12_předložky 4p_procvičovací věty_přeložte!     

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 
obchod. 

•  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? •  Was ist der Grund für die Entscheidung? 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. •  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  Děkuji za rozhovor. •  Danke für das Gespräch. 

•  Na základě čeho? •  Aus welchem Grund? 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 
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Lekce 12_předložky 4p_poslouchejte německy!   

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 
obchod. 

•  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

•  Děkuji za rozhovor. •  Danke für das Gespräch. 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  Na základě čeho? •  Aus welchem Grund? 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. •  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? •  Was ist der Grund für die Entscheidung? 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 
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Lekce 12_předložky 4p_karty     

Ich plane die Route für den 
Urlaub. 

Danke für die 
Aufmerksamkeit. 

Ich nehme eine Tablette gegen 
die Schmerzen. 

Ich danke Ihnen für den 
Hinweis. 

Was ist der Grund für die 
Entscheidung? 

Er sucht noch einen Verkäufer 
für seinen Laden. 

Danke für das Gespräch. Aus welchem Grund? Was hast du gegen mich? 

Was hat er gegen dich? Was hat er gegen ihn? Was hat er gegen sie? 

Was hat er gegen uns? Was hat er gegen euch? Was hat er gegen Sie? 

Ohne mich schaffen wir es 
nicht. 

Ohne dich schaffen wir es 
nicht. 

Ohne ihn schaffen wir es nicht. 
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Vezmu si prášek proti bolesti. Děkuji za pozornost. Plánuji trasu na prázdniny. 

Hledá ještě jednoho prodavače 
pro svůj obchod. 

Jaký je důvod pro to 
rozhodnutí? 

Děkuji Vám za upozornění 

Co máš proti mně? Na základě čeho? Děkuji za rozhovor. 

Co má proti ní? Co má proti němu? Co má proti tobě? 

Co má proti Vám? Co má proti vám? Co má proti nám? 

Bez něj to nezvládneme. Bez tebe to nezvládneme. Beze mě to nezvládneme. 
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Ohne sie schaffen wir es nicht. 
Ohne euch schaffen wir es 

nicht. 
Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

Wir fahren durch die Stadt. Er biegt um die Ecke. Ich komme um acht. 

Ich komme um drei Uhr. Ich komme um viertel Drei. Ich komme um halb Drei. 

Ich komme um drei viertel 
Drei. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Bez vás to nezvládneme. Bez vás to nezvládneme. Bez ní to nezvládneme. 

Přijdu v osm. Zahýbá za roh. Jedeme přes město. 

Přijdu o půl třetí. Přijdu ve čtvrt na tři. Přijdu ve tři hodiny. 

-  -  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. 
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Lekce 12_předložky 4p_test     

•  Co má proti Vám? ................................................................. 

•  Co máš proti mně? ................................................................. 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. ................................................................. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. ................................................................. 

•  Co má proti tobě? ................................................................. 

•  Bez něj to nezvládneme. ................................................................. 

•  Co má proti ní? ................................................................. 

•  Co má proti němu? ................................................................. 

•  Děkuji za rozhovor. ................................................................. 

•  Přijdu o půl třetí. ................................................................. 

•  Přijdu v osm. ................................................................. 

•  Beze mě to nezvládneme. ................................................................. 

•  Na základě čeho? ................................................................. 

•  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? ................................................................. 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 
obchod. 

................................................................. 

•  Bez vás to nezvládneme. ................................................................. 

•  Bez vás to nezvládneme. ................................................................. 

•  Děkuji za pozornost. ................................................................. 

•  Bez tebe to nezvládneme. ................................................................. 

•  Plánuji trasu na prázdniny. ................................................................. 

•  Zahýbá za roh. ................................................................. 

•  Přijdu ve tři hodiny. ................................................................. 
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•  Bez ní to nezvládneme. ................................................................. 

•  Jedeme přes město. ................................................................. 

•  Co má proti vám? ................................................................. 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. ................................................................. 

•  Co má proti nám? ................................................................. 

•  Děkuji Vám za upozornění ................................................................. 
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Lekce 12_předložky 4p_test_řešení    

•  Co má proti Vám? •  Was hat er gegen Sie? 

•  Co máš proti mně? •  Was hast du gegen mich? 

•  Vezmu si prášek proti bolesti. •  Ich nehme eine Tablette gegen die 
Schmerzen. 

•  Přijdu ve čtvrt na tři. •  Ich komme um viertel Drei. 

•  Co má proti tobě? •  Was hat er gegen dich? 

•  Bez něj to nezvládneme. •  Ohne ihn schaffen wir es nicht. 

•  Co má proti ní? •  Was hat er gegen sie? 

•  Co má proti němu? •  Was hat er gegen ihn? 

•  Děkuji za rozhovor. •  Danke für das Gespräch. 

•  Přijdu o půl třetí. •  Ich komme um halb Drei. 

•  Přijdu v osm. •  Ich komme um acht. 

•  Beze mě to nezvládneme. •  Ohne mich schaffen wir es nicht. 

•  Na základě čeho? •  Aus welchem Grund? 

•  Jaký je důvod pro to rozhodnutí? •  Was ist der Grund für die Entscheidung? 

•  Hledá ještě jednoho prodavače pro svůj 
obchod. 

•  Er sucht noch einen Verkäufer für seinen 
Laden. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne euch schaffen wir es nicht. 

•  Bez vás to nezvládneme. •  Ohne Sie schaffen wir es nicht. 

•  Děkuji za pozornost. •  Danke für die Aufmerksamkeit. 

•  Bez tebe to nezvládneme. •  Ohne dich schaffen wir es nicht. 

•  Plánuji trasu na prázdniny. •  Ich plane die Route für den Urlaub. 

•  Zahýbá za roh. •  Er biegt um die Ecke. 

•  Přijdu ve tři hodiny. •  Ich komme um drei Uhr. 

•  Bez ní to nezvládneme. •  Ohne sie schaffen wir es nicht. 

•  Jedeme přes město. •  Wir fahren durch die Stadt. 

•  Co má proti vám? •  Was hat er gegen euch? 

•  Přijdu ve třičtvrtě na čtyři. •  Ich komme um drei viertel Drei. 

•  Co má proti nám? •  Was hat er gegen uns? 

•  Děkuji Vám za upozornění •  Ich danke Ihnen für den Hinweis. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Patient, der •  pacient/ka 

•  Grenze, die, Grenzen •  hranice 

•  Grüne, das •  zeleň 

•  gegenüber •  proti 

•  Bau, der •  stavba 

•  Hintergrund, der •  pozadí 

•  gegenüber •  proti 

•  ans Fenster •  k oknu 

•  aus Respekt vor •  z respektu před 

•  Parkplatz, der •  parkoviště 

•  Mechaniker, der •  mechanik, mechanička 

•  unter dem Bett •  pod postelí 

•  im Park •  v parku 

•  Strand, der •  pláž 

•  hängen •  viset 

•  Pension, die •  penzion 

•  unten •  dole 

•  bald •  brzy 

•  in den Park •  do parku 

•  klopfen •  klepat, ťukat 

•  Kreuzung, die •  křižovatka 

•  Dose, die •  dóza, plechovka 

•  Flugzeug, das •  letadlo 

•  Fitness-Studio, das •  fitness studio 

•  Ferien, die •  prázdniny 

•  Café, das •  kavárna 

•  im Restaurant •  v restauraci 

•  linken •  levý 

•  auf den Tisch •  na stůl 

•  in die Arbeit •  do práce 

•  im Hotel •  v hotelu 

•  Werkstatt, dien •  dílna 
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•  in die Berge •  na hory 

•  Suche, die •  hledání 

•  Schrank, der •  skříň 

•  Zukunft, die •  budoucnost 

•  am Fenster •  u okna 

•  um halb Drei •  v půl třetí 

•  Garten, der •  zahrada 

•  Niveau, das •  úroveň 

•  um die Ecke •  za roh 

•  Fernsehen, das •  televize 

•  Kühlschrank, der •  lednice 

•  Bücherregal, das •  police/regál na knihy 

•  hinter •  za 

•  mitten •  uprostřed 

•  greifen •  chytnout, uchopit 

•  in die Schule •  do školy 

•  in der Schwimmhalle •  v bazénu 

•  Buchmesse, die •  knižní veletrh 

•  Küchenschrank, der •  kuchyňská skříň, kredenc 

•  unter das Bett •  pod postel 

•  Freizeit, die •  volný čas 

•  neben •  vedle 

•  Uhr, die •  hodin 

•  um viertel Drei •  ve čtvrt na tři 

•  um drei Uhr •  ve tři hodiny 

•  auf •  na 

•  hinter •  za 

•  Kindergarten, der •  mateřská škola 

•  Sauna, die •  sauna 

•  Bibliothek, die •  knihovna 

•  ans •  na 

•  Wagen, der •  vůz 
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•  Vertrieb, der •  odbyt 

•  Spitze, die •  špice 

•  im •  v 

•  Karte, die •  mapa 

•  Schwimmbad, das •  koupaliště, plovárna 

•  Etage, die •  poschodí 

•  In •  za 

•  Labor, das •  laboratoř 

•  im Garten •  v zahradě 

•  Reihe, die •  řada 

•  Januar, der •  leden 

•  Regen, der •  déšť 

•  ins Hotel •  do hotelu 

•  vor Weihnachten •  před vánocemi 

•  vor die Tür •  před dveře 

•  Hochhaus, das •  výškový dům 

•  Bauern, die •  sedláci 

•  in •  v 

•  am Tisch •  u stolu 

•  ins Restaurant •  do restaurace 

•  stolz •  hrdý 

•  Landkarte, die •  mapa 

•  Studentenwohnheim, das,-r •  studentská kolej 

•  Reihe, die, Reihen •  řada 

•  Reisebüro, das •  cestovní kancelář 

•  Vase, die •  váza 

•  TV, das •  televize 

•  am •  v 

•  Grenzen, die •  hranice 

•  Schweizer, der •  Švýcar 

•  Seminar, das.-e •  seminář 

•  in die Schwimmhalle •  do bazénu 
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•  auf die Schulter •  na rameno 

•  Keller, der •  sklep 

•  um drei viertel Drei •  ve třičtvrtě na tři 

•  See, der •  jezero 

 

Lekce 13_předložky 3p a 4p_slovní zásoba_přeložte!  

•  do hotelu •  ins Hotel 

•  výškový dům •  Hochhaus, das 

•  sklep •  Keller, der 

•  penzion •  Pension, die 

•  hledání •  Suche, die 

•  studentská kolej •  Studentenwohnheim, das,-r 

•  pozadí •  Hintergrund, der 

•  v bazénu •  in der Schwimmhalle 

•  déšť •  Regen, der 

•  seminář •  Seminar, das.-e 

•  leden •  Januar, der 

•  proti •  gegenüber 

•  sauna •  Sauna, die 

•  lednice •  Kühlschrank, der 

•  levý •  linken 

•  dílna •  Werkstatt, dien 

•  v hotelu •  im Hotel 

•  zeleň •  Grüne, das 

•  dóza, plechovka •  Dose, die 

•  do práce •  in die Arbeit 

•  v parku •  im Park 

•  vedle •  neben 

•  kavárna •  Café, das 

•  pod postelí •  unter dem Bett 

•  letadlo •  Flugzeug, das 

•  vůz •  Wagen, der 
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•  z respektu před •  aus Respekt vor 

•  viset •  hängen 

•  v půl třetí •  um halb Drei 

•  klepat, ťukat •  klopfen 

•  v zahradě •  im Garten 

•  v •  am 

•  do restaurace •  ins Restaurant 

•  špice •  Spitze, die 

•  hranice •  Grenzen, die 

•  uprostřed •  mitten 

•  mapa •  Karte, die 

•  řada •  Reihe, die, Reihen 

•  u okna •  am Fenster 

•  prázdniny •  Ferien, die 

•  na hory •  in die Berge 

•  mateřská škola •  Kindergarten, der 

•  ve tři hodiny •  um drei Uhr 

•  na •  ans 

•  na rameno •  auf die Schulter 

•  televize •  TV, das 

•  do parku •  in den Park 

•  knihovna •  Bibliothek, die 

•  v •  im 

•  proti •  gegenüber 

•  knižní veletrh •  Buchmesse, die 

•  pacient/ka •  Patient, der 

•  odbyt •  Vertrieb, der 

•  stavba •  Bau, der 

•  poschodí •  Etage, die 

•  koupaliště, plovárna •  Schwimmbad, das 

•  na •  auf 

•  před vánocemi •  vor Weihnachten 
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•  mechanik, mechanička •  Mechaniker, der 

•  brzy •  bald 

•  police/regál na knihy •  Bücherregal, das 

•  sedláci •  Bauern, die 

•  řada •  Reihe, die 

•  zahrada •  Garten, der 

•  hodin •  Uhr, die 

•  ve třičtvrtě na tři •  um drei viertel Drei 

•  do bazénu •  in die Schwimmhalle 

•  parkoviště •  Parkplatz, der 

•  chytnout, uchopit •  greifen 

•  ve čtvrt na tři •  um viertel Drei 

•  skříň •  Schrank, der 

•  za •  In 

•  u stolu •  am Tisch 

•  na stůl •  auf den Tisch 

•  pláž •  Strand, der 

•  váza •  Vase, die 

•  za •  hinter 

•  laboratoř •  Labor, das 

•  Švýcar •  Schweizer, der 

•  v restauraci •  im Restaurant 

•  hranice •  Grenze, die, Grenzen 

•  křižovatka •  Kreuzung, die 

•  za roh •  um die Ecke 

•  hrdý •  stolz 

•  za •  hinter 

•  úroveň •  Niveau, das 

•  budoucnost •  Zukunft, die 

•  před dveře •  vor die Tür 

•  kuchyňská skříň, kredenc •  Küchenschrank, der 

•  televize •  Fernsehen, das 
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•  volný čas •  Freizeit, die 

•  cestovní kancelář •  Reisebüro, das 

•  dole •  unten 

•  do školy •  in die Schule 

•  fitness studio •  Fitness-Studio, das 

•  k oknu •  ans Fenster 

•  v •  in 

•  mapa •  Landkarte, die 

•  pod postel •  unter das Bett 

•  jezero •  See, der  
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_pravidla používání  
 
Kromě předložek, které se pojí jen se 3. a jen se 4. pádem, existují předložky, které se pojí s oběma pády. 

O tom, zda užijeme 3. nebo 4. pád, rozhodne význam věty. Jsou to předložky: 

 

 in  v, do    über  nad 

 an  na (svislé ploše), u  unter  pod 

 auf  na (vodorovné ploše)  zwischen mezi 

 vor  před    neben  vedle 

 hinter  za 

 

Třetí pád použijeme tehdy pokud chceme odpovědět na otázku KDE? 

 
To je v domě.   Es ist in dem Haus. 
 

Čtvrtý pád použijeme tehdy, pokud chceme odpovědět na otázku KAM? 

 

Jdu do domu.    Ich gehe in das House.   

 

 

KAM?  -  4. pád    KDE  -  3. pád 
 

in den Park  do parku  im Park   v parku 

 

in die Schwimmhalle do plavecké haly in der Schwimmhalle v plavecké hale 

 

ins Restaurant  do restaurace  im Restaurant  v restauraci 

 

in die Beskiden  do Beskyd  in den Beskiden         v Beskydech 

  

V běžné mluvě i písemném projevu dochází ke splývání předložky a členu: 

 

  in das    ins  

  in dem      im 

  an dem      am 

  an das      ans 
Srovnejte 
 
unter das Bett pod postel unter dem Bett pod postelí 

 

auf den Tisch na stůl auf dem Tisch na stole 

 

an das Fenster k oknu am Fenster u okna   

 

hinter den Schrank za skříň hinter dem Schrank za skříní 

 
über den Tisch nad stůl   über dem Tisch nad stolem  
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_procvičovací věty_poslouchejte!     

•  Mein Sohn geht in die Schule. •  Můj syn chodí do školy. 

•  Das Buch ist im Bücherregal. •  Kniha je v polici. 

•  Ich gehe in die Schwimmhalle. •  Chodím na bazén. 

•  Ich mache die Arbeit im Hintergrund. •  Dělám práci na pozadí. 

•  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. •  Mám rád čas před vánocemi. 

•  Mein Auto muss in die Werkstatt. •  Mé auto musí do dílny. 

•  Ich war im Schwimmbad. •  Byl jsem na bazéně. 

•  In einer Woche •  Za týden 

•  Ich wohne in einem Hochhaus. •  Bydlím ve výškovém domě. 

•  Ich arbeite in der 6. Etage. •  Pracuji v šestém patře. 

•  Ich bin auf einem Seminar. •  Jsem na jednom semináři. 

•  Leg es auf den Tisch. •  Polož to na stůl. 

•  Er geht ans Fenster. •  On jde k oknu. 

•  Jetzt bist du an der Reihe. •  Teď jsi na řadě ty. 

•  Ich klopfe ihm auf die Schulter. •  Klepu mu na rameno. 

•  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. •  Bydlím na studentské koleji. 

•  Es ist unter dem Bett. •  To je pod postelí 

•  Ich habe einen Stein im linken Schuh. •  Mám kámen v levé botě. 

•  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. •  Jedu na prázdniny do Španělska. 

•  Er arbeitet auf dem Bau. •  Pracuje na stavbě. 

•  Wir sind im Restaurant. •  Jsme v restauraci. 

•  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. •  Knihovna leží proti radnici. 

•  Gegenüber wohnt mein Freund. •  Naproti bydlí můj přítel. 

•  Ich stehe hinter Dir. •  Stojím za tebou. 

•  Wir gehen in den Garten. •  Jdeme do zahrady. 

•  Ich bringe das ins Labor. •  Přinesu to do laboratoře. 

•  Schau unter das Bett. •  Podívej se pod postel. 

•  Meine Tochter geht in den Kindergarten. •  Má dcera chodí do mateřské školy. 

•  Er ist Mechaniker bei Ford. •  Je mechanikem u Forda. 

•  Stell die Blumen in die Vase. •  Postav ty květiny do vázy. 

•  Das Haus steht gegenüber der Post. •  Dům stojí naproti pošty. 
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•  Ich übernachte in einer Pension. •  Přenocuji v jednom penzionu. 

•  Er arbeitet im Vertrieb. •  Pracuje v odbytu. 

•  Wir sind im Park. •  Jsme v parku. 

•  Ich gehe ins Restaurant. •  Chodím do restaurace. 

•  Wir sind im Hotel. •  Jsme v hotelu. 

•  Bier ist im Kühlschrank. •  Pivo je v ledničce. 

•  Ich gehe in den Park. •  Chodím do parku. 

•  Wir arbeiten im Garten. •  Pracujeme na zahradě. 

•  Er ist in Berlin. •  On je v Berlíně. 

•  Er ist Patient im Krankenhaus. •  Je pacientem v nemocnici. 

•  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. •  Dům stojí proti nádraží. 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Stell das Fahrrad hinter das Haus. •  Postav kolo za dům. 

•  Wir sind in der Schwimmhalle. •  Jsme na bazéně. 

•  Das Management ist in einer Sitzung. •  Vedení je na zasedání. 

•  Ich gehe in den Keller. •  Jdu do sklepa. 

•  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. •  Bydlím na další křižovatce. 

•  Sie steht am Fenster. •  Ona stojí u okna. 

•  Das ist unter meinem Niveau. •  To je pod mojí úrovní. 

•  Gib mir mal die Karte. •  Dej mi tu mapu. 

•  Wir fahren über die Grenze. •  Jedeme přes hranice. 

•  Was kommt heute im Fernsehen? •  Co je dnes v televizi? 

•  Der Schweizer lebt in der Schweiz. •  Švýcar žije ve Švýcarsku. 

•  Beamte arbeiten im Amt. •  Úředníci pracují v úřadě. 

•  Komm, wir gehen ins Café. •  Pojď, jdeme do kavárny. 

•  Der Regen klopft an die Fenster. •  Déšť klepe na okno. 

•  Er ist an der Spitze. •  On je na špici. 

•  Aus wie vielen Teilen besteht es? •  Z kolika dílů se to skládá? 

•  Ich gehe gern in die Sauna. •  Rád chodím do sauny. 

•  Ich gehe ins Fitness-Studio. •  Jdu do fitness studia. 

•  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. •  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. 

•  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. 
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•  Kannst du an die Tür klopfen? •  Můžeš zaklepat na dveře? 

•  Komm, wir gehen ins Reisebüro. •  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. 

•  Was gibt’s im TV? •  Co se dává v televizi? 

•  Ich schaue in die Zukunft. •  Dívám se do budoucnosti. 

•  Ich fahre auf den Parkplatz. •  Jedu na parkoviště. 

•  In welchen Maßstab ist das Modell? •  V jakém měřítku je ten model? 

•  Hänge die Jacke in den Schrank. •  Pověs to sako do skříně. 

•  Ich bin stolz auf dich. •  Jsem na tebe hrdý. 

•  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? •  Kolik pasažérů jde do letadla? 

•  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. 

•  Steig in den Wagen. •  Nastup do vozu. 

•  Ich gehe ins Hotel. •  Chodím do hotelu. 

•  Ich stehe neben Dir. •  Stojím vedle tebe. 

•  Ich bin gern im Grünen. •  Bývám rád v přírodě. 

•  Kommst du mit ins Schwimmbad? •  Půjdeš se mnou na koupaliště? 

•  Ich gehe an den Strand. •  Jdu na pláž. 

•  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. •  Ve volném čase chodím rád do hor. 

•  Was ist in der Dose? •  Co je v té dóze? 

•  Er geht bis ans Ende der Welt. •  Jde na konec světa. 

•  Wir sehen uns um fünf Uhr. •  Uvidíme se v pět hodin. 

•  Ich gehe auf die Buchmesse. •  Jedu na knižní veletrh. 

•  Bis bald. •  Uvidíme se brzy. 

•  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. •  V neděli chodím do kostela. 

•  Wann bin ich an der Reihe? •  Kdy jsem na řadě? 

•  Die Tasse ist im Küchenschrank. •  Hrníček je v kuchyňské skříni. 

•  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. •  Hledám nějaké auto. 

•  Die Bauern sind auf dem Feld. •  Sedláci jsou na poli. 

•  Ich komme am zweiten Januar. •  Přijdu druhého ledna. 

•  Das Buch ist unten im Regal. •  Kniha je dole v regále. 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na 
hranicích. 

•  Komm wir, fahren an den See. •  Pojď, pojedeme k jezeru. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_procvičovací věty_přeložte!    

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Je mechanikem u Forda. •  Er ist Mechaniker bei Ford. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  Jdeme do zahrady. •  Wir gehen in den Garten. 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  On je na špici. •  Er ist an der Spitze. 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  Pověs to sako do skříně. •  Hänge die Jacke in den Schrank. 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  Je pacientem v nemocnici. •  Er ist Patient im Krankenhaus. 

•  Dělám práci na pozadí. •  Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 

•  Postav ty květiny do vázy. •  Stell die Blumen in die Vase. 
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•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  On jde k oknu. •  Er geht ans Fenster. 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  Pracuje na stavbě. •  Er arbeitet auf dem Bau. 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. •  Die Tasse ist im Küchenschrank. 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  Přinesu to do laboratoře. •  Ich bringe das ins Labor. 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  Z kolika dílů se to skládá? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 

•  Pracuji v šestém patře. •  Ich arbeite in der 6. Etage. 

•  Kniha je v polici. •  Das Buch ist im Bücherregal. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. •  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  To je pod mojí úrovní. •  Das ist unter meinem Niveau. 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  Bydlím ve výškovém domě. •  Ich wohne in einem Hochhaus. 

•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  To je pod postelí •  Es ist unter dem Bett. 
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•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  Pracuje v odbytu. •  Er arbeitet im Vertrieb. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na 
hranicích. 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 

•  Jdu do sklepa. •  Ich gehe in den Keller. 

•  Jsme v hotelu. •  Wir sind im Hotel. 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  Úředníci pracují v úřadě. •  Beamte arbeiten im Amt. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  Naproti bydlí můj přítel. •  Gegenüber wohnt mein Freund. 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  Vedení je na zasedání. •  Das Management ist in einer Sitzung. 

•  Mé auto musí do dílny. •  Mein Auto muss in die Werkstatt. 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  Dům stojí proti nádraží. •  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  Pivo je v ledničce. •  Bier ist im Kühlschrank. 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_poslouchejte německy! 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

•  Přinesu to do laboratoře. •  Ich bringe das ins Labor. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  Pivo je v ledničce. •  Bier ist im Kühlschrank. 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  Kniha je v polici. •  Das Buch ist im Bücherregal. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. •  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  On jde k oknu. •  Er geht ans Fenster. 

•  Jdeme do zahrady. •  Wir gehen in den Garten. 

•  Jdu do sklepa. •  Ich gehe in den Keller. 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  Jsme v hotelu. •  Wir sind im Hotel. 
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•  Dělám práci na pozadí. •  Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

•  Mé auto musí do dílny. •  Mein Auto muss in die Werkstatt. 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 

•  Pracuji v šestém patře. •  Ich arbeite in der 6. Etage. 

•  Z kolika dílů se to skládá? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  On je na špici. •  Er ist an der Spitze. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  Bydlím ve výškovém domě. •  Ich wohne in einem Hochhaus. 

•  Naproti bydlí můj přítel. •  Gegenüber wohnt mein Freund. 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  Pracuje na stavbě. •  Er arbeitet auf dem Bau. 

•  Dům stojí proti nádraží. •  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. 

•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  Je mechanikem u Forda. •  Er ist Mechaniker bei Ford. 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  To je pod postelí •  Es ist unter dem Bett. 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 

•  Je pacientem v nemocnici. •  Er ist Patient im Krankenhaus. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 
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•  Pověs to sako do skříně. •  Hänge die Jacke in den Schrank. 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  Vedení je na zasedání. •  Das Management ist in einer Sitzung. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  Úředníci pracují v úřadě. •  Beamte arbeiten im Amt. 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 

•  Pracuje v odbytu. •  Er arbeitet im Vertrieb. 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. •  Die Tasse ist im Küchenschrank. 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  To je pod mojí úrovní. •  Das ist unter meinem Niveau. 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na 
hranicích. 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

•  Postav ty květiny do vázy. •  Stell die Blumen in die Vase. 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_karty   

Der Regen klopft an die 
Fenster. 

Gegenüber wohnt mein 
Freund. 

Das Haus steht gegenüber der 
Post. 

Das Buch ist im Bücherregal. Wir gehen in den Garten. Ich wohne in einem Hochhaus. 

Die Tasse ist im 
Küchenschrank. 

Bier ist im Kühlschrank. 
Hänge die Jacke in den 

Schrank. 

Stell die Blumen in die Vase. Ich arbeite in der 6. Etage. Ich gehe in den Keller. 

Gib mir mal die Karte. 
Komm, wir gehen ins 

Reisebüro. 
Ich fahre auf den Parkplatz. 

Wie viele Passagiere passen in 
das Flugzeug? 

Ich übernachte in einer 
Pension. 

In Europa gibt es kaum 
Kontrollen an den Grenzen. 
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Dům stojí naproti pošty. Naproti bydlí můj přítel. Déšť klepe na okno. 

Bydlím ve výškovém domě. Jdeme do zahrady. Kniha je v polici. 

Pověs to sako do skříně. Pivo je v ledničce. Hrníček je v kuchyňské skříni. 

Jdu do sklepa. Pracuji v šestém patře. Postav ty květiny do vázy. 

Jedu na parkoviště. 
Pojď, jdeme do cestovní 

kanceláře. 
Dej mi tu mapu. 

V Evropě skoro nebývají 
kontroly na hranicích. 

Přenocuji v jednom penzionu. Kolik pasažérů jde do letadla? 
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Wir fahren über die Grenze. 
Ich bin auf der Suche nach 

einem Auto. 
Der Schweizer lebt in der 

Schweiz. 

Steig in den Wagen. Komm, wir gehen ins Café. Was ist in der Dose? 

Wann bin ich an der Reihe? Das ist unter meinem Niveau. Ich bringe das ins Labor. 

Er ist Patient im Krankenhaus. 
Mein Auto muss in die 

Werkstatt. 
Ich mache die Arbeit im 

Hintergrund. 

Er ist an der Spitze. Er arbeitet im Vertrieb. 
Aus wie vielen Teilen besteht 

es? 

Beamte arbeiten im Amt. 
Das Management ist in einer 

Sitzung. 
In einer Woche 
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Švýcar žije ve Švýcarsku. Hledám nějaké auto. Jedeme přes hranice. 

Co je v té dóze? Pojď, jdeme do kavárny. Nastup do vozu. 

Přinesu to do laboratoře. To je pod mojí úrovní. Kdy jsem na řadě? 

Dělám práci na pozadí. Mé auto musí do dílny. Je pacientem v nemocnici. 

Z kolika dílů se to skládá? Pracuje v odbytu. On je na špici. 

Za týden Vedení je na zasedání. Úředníci pracují v úřadě. 
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Ich stehe neben Dir. Ich stehe hinter Dir. 
Ich stehe mitten auf dem 

Alexanderplatz. 

Ich habe einen Stein im linken 
Schuh. 

Das Haus steht gegenüber dem 
Bahnhof. 

Stell das Fahrrad hinter das 
Haus. 

Ich bin gern im Grünen. Die Bauern sind auf dem Feld. Ich schaue in die Zukunft. 

Meine Tochter geht in den 
Kindergarten. 

Aus Respekt vor meinen Eltern 
hab ich mich 

zusammengerissen. 
Das Buch ist unten im Regal. 

Die Bibliothek liegt gegenüber 
dem Rathaus. 

Was gibt’s im TV? Ich gehe auf die Buchmesse. 

Ich fahre in den Ferien nach 
Spanien. 

Ich gehe ins Fitness-Studio. 
In der Freizeit gehe ich gern in 

die Berge. 
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Stojím uprostřed 
Alexanderplatzu. 

Stojím za tebou. Stojím vedle tebe. 

Postav kolo za dům. Dům stojí proti nádraží. Mám kámen v levé botě. 

Dívám se do budoucnosti. Sedláci jsou na poli. Bývám rád v přírodě. 

Kniha je dole v regále. 
Z respektu před mými rodiči 

jsem se ovládl. 
Má dcera chodí do mateřské 

školy. 

Jedu na knižní veletrh. Co se dává v televizi? Knihovna leží proti radnici. 

Ve volném čase chodím rád do 
hor. 

Jdu do fitness studia. 
Jedu na prázdniny do 

Španělska. 
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Kommst du mit ins 
Schwimmbad? 

Was kommt heute im 
Fernsehen? 

Ich gehe gern in die Sauna. 

Jetzt bist du an der Reihe. Ich bin auf einem Seminar. 
Ich wohne in einem 

Studentenwohnheim. 

Ich gehe in den Park. Wir sind im Park. Ich gehe in die Schwimmhalle. 

Wir sind in der Schwimmhalle. Ich gehe ins Restaurant. Wir sind im Restaurant. 

Ich gehe ins Hotel. Wir sind im Hotel. Schau unter das Bett. 

Es ist unter dem Bett. Leg es auf den Tisch. Wir arbeiten im Garten. 
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Rád chodím do sauny. Co je dnes v televizi? Půjdeš se mnou na koupaliště? 

Bydlím na studentské koleji. Jsem na jednom semináři. Teď jsi na řadě ty. 

Chodím na bazén. Jsme v parku. Chodím do parku. 

Jsme v restauraci. Chodím do restaurace. Jsme na bazéně. 

Podívej se pod postel. Jsme v hotelu. Chodím do hotelu. 

Pracujeme na zahradě. Polož to na stůl. To je pod postelí 
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Er geht ans Fenster. Sie steht am Fenster. Mein Sohn geht in die Schule. 

Ich klopfe ihm auf die 
Schulter. 

Ich bin stolz auf dich. 
Am Sonntag gehe ich in die 

Kirche. 

Er ist in Berlin. Ich war im Schwimmbad. 
Ich gehe meine Jacke an die 

Garderobe hängen. 

Ich wohne an der nächsten 
Kreuzung. 

Ich gehe an den Strand. Steig in den Wagen. 

Wir sehen uns um fünf Uhr. Ich komme am zweiten Januar. Bis bald. 

Er ist Mechaniker bei Ford. 
Ich mag die Zeit vor 

Weihnachten. 
In welchen Maßstab ist das 

Modell? 
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Můj syn chodí do školy. Ona stojí u okna. On jde k oknu. 

V neděli chodím do kostela. Jsem na tebe hrdý. Klepu mu na rameno. 

Jdu si pověsit sako do skříně. Byl jsem na bazéně. On je v Berlíně. 

Nastup do vozu. Jdu na pláž. Bydlím na další křižovatce. 

Uvidíme se brzy. Přijdu druhého ledna. Uvidíme se v pět hodin. 

V jakém měřítku je ten model? Mám rád čas před vánocemi. Je mechanikem u Forda. 
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Er geht bis ans Ende der Welt. Kannst du an die Tür klopfen? Er arbeitet auf dem Bau. 

Komm wir, fahren an den See. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Pracuje na stavbě. Můžeš zaklepat na dveře? Jde na konec světa. 

-  -  Pojď, pojedeme k jezeru. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_test     

•  Teď jsi na řadě ty. ................................................................. 

•  Jedu na knižní veletrh. ................................................................. 

•  Dům stojí naproti pošty. ................................................................. 

•  Jsme v hotelu. ................................................................. 

•  Chodím na bazén. ................................................................. 

•  Bývám rád v přírodě. ................................................................. 

•  Pracuje v odbytu. ................................................................. 

•  Jde na konec světa. ................................................................. 

•  Co je dnes v televizi? ................................................................. 

•  Déšť klepe na okno. ................................................................. 

•  Ona stojí u okna. ................................................................. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. ................................................................. 

•  Jdu na pláž. ................................................................. 

•  Bydlím ve výškovém domě. ................................................................. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? ................................................................. 

•  Je mechanikem u Forda. ................................................................. 

•  V jakém měřítku je ten model? ................................................................. 

•  Vedení je na zasedání. ................................................................. 

•  Je pacientem v nemocnici. ................................................................. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. ................................................................. 

•  V neděli chodím do kostela. ................................................................. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. ................................................................. 
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•  Ve volném čase chodím rád do hor. ................................................................. 

•  Nastup do vozu. ................................................................. 

•  Pracujeme na zahradě. ................................................................. 

•  Jedeme přes hranice. ................................................................. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. ................................................................. 

•  Co se dává v televizi? ................................................................. 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. ................................................................. 

•  To je pod postelí ................................................................. 

•  Naproti bydlí můj přítel. ................................................................. 

•  Pracuje na stavbě. ................................................................. 

•  Kdy jsem na řadě? ................................................................. 

•  Knihovna leží proti radnici. ................................................................. 

•  Jdu do sklepa. ................................................................. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. ................................................................. 

•  Jsem na jednom semináři. ................................................................. 

•  Za týden ................................................................. 

•  Pověs to sako do skříně. ................................................................. 

•  Jdeme do zahrady. ................................................................. 

•  Jsme na bazéně. ................................................................. 

•  Mám rád čas před vánocemi. ................................................................. 

•  Jsem na tebe hrdý. ................................................................. 

•  Hledám nějaké auto. ................................................................. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na 
hranicích. 

................................................................. 



 
319 

•  Přijdu druhého ledna. ................................................................. 

•  Kniha je v polici. ................................................................. 

•  Chodím do parku. ................................................................. 

•  Polož to na stůl. ................................................................. 

•  To je pod mojí úrovní. ................................................................. 

•  Z kolika dílů se to skládá? ................................................................. 

•  Byl jsem na bazéně. ................................................................. 

•  Můj syn chodí do školy. ................................................................. 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. ................................................................. 

•  Stojím vedle tebe. ................................................................. 

•  Nastup do vozu. ................................................................. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? ................................................................. 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. ................................................................. 

•  Uvidíme se v pět hodin. ................................................................. 

•  Dům stojí proti nádraží. ................................................................. 

•  Uvidíme se brzy. ................................................................. 

•  Chodím do hotelu. ................................................................. 

•  Pracuji v šestém patře. ................................................................. 

•  On jde k oknu. ................................................................. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. ................................................................. 

•  Jsme v parku. ................................................................. 

•  Podívej se pod postel. ................................................................. 

•  Mé auto musí do dílny. ................................................................. 
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•  Klepu mu na rameno. ................................................................. 

•  Pivo je v ledničce. ................................................................. 

•  Dělám práci na pozadí. ................................................................. 

•  Sedláci jsou na poli. ................................................................. 

•  Přinesu to do laboratoře. ................................................................. 

•  On je na špici. ................................................................. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. ................................................................. 

•  Jsme v restauraci. ................................................................. 

•  Dívám se do budoucnosti. ................................................................. 

•  Úředníci pracují v úřadě. ................................................................. 

•  Rád chodím do sauny. ................................................................. 

•  Chodím do restaurace. ................................................................. 

•  Jedu na parkoviště. ................................................................. 

•  On je v Berlíně. ................................................................. 

•  Jdu do fitness studia. ................................................................. 

•  Mám kámen v levé botě. ................................................................. 

•  Pojď, jdeme do kavárny. ................................................................. 

•  Dej mi tu mapu. ................................................................. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? ................................................................. 

•  Co je v té dóze? ................................................................. 

•  Stojím za tebou. ................................................................. 

•  Bydlím na další křižovatce. ................................................................. 

•  Kniha je dole v regále. ................................................................. 
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•  Postav kolo za dům. ................................................................. 

•  Postav ty květiny do vázy. ................................................................. 

•  Bydlím na studentské koleji. ................................................................. 
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Lekce 13_předložky 3p a 4p_test_řešení      

•  Teď jsi na řadě ty. •  Jetzt bist du an der Reihe. 

•  Jedu na knižní veletrh. •  Ich gehe auf die Buchmesse. 

•  Dům stojí naproti pošty. •  Das Haus steht gegenüber der Post. 

•  Jsme v hotelu. •  Wir sind im Hotel. 

•  Chodím na bazén. •  Ich gehe in die Schwimmhalle. 

•  Bývám rád v přírodě. •  Ich bin gern im Grünen. 

•  Pracuje v odbytu. •  Er arbeitet im Vertrieb. 

•  Jde na konec světa. •  Er geht bis ans Ende der Welt. 

•  Co je dnes v televizi? •  Was kommt heute im Fernsehen? 

•  Déšť klepe na okno. •  Der Regen klopft an die Fenster. 

•  Ona stojí u okna. •  Sie steht am Fenster. 

•  Přenocuji v jednom penzionu. •  Ich übernachte in einer Pension. 

•  Jdu na pláž. •  Ich gehe an den Strand. 

•  Bydlím ve výškovém domě. •  Ich wohne in einem Hochhaus. 

•  Půjdeš se mnou na koupaliště? •  Kommst du mit ins Schwimmbad? 

•  Je mechanikem u Forda. •  Er ist Mechaniker bei Ford. 

•  V jakém měřítku je ten model? •  In welchen Maßstab ist das Modell? 

•  Vedení je na zasedání. •  Das Management ist in einer Sitzung. 

•  Je pacientem v nemocnici. •  Er ist Patient im Krankenhaus. 

•  Švýcar žije ve Švýcarsku. •  Der Schweizer lebt in der Schweiz. 

•  V neděli chodím do kostela. •  Am Sonntag gehe ich in die Kirche. 

•  Stojím uprostřed Alexanderplatzu. •  Ich stehe mitten auf dem Alexanderplatz. 

•  Ve volném čase chodím rád do hor. •  In der Freizeit gehe ich gern in die Berge. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Pracujeme na zahradě. •  Wir arbeiten im Garten. 

•  Jedeme přes hranice. •  Wir fahren über die Grenze. 

•  Má dcera chodí do mateřské školy. •  Meine Tochter geht in den Kindergarten. 

•  Co se dává v televizi? •  Was gibt’s im TV? 

•  Jdu si pověsit sako do skříně. •  Ich gehe meine Jacke an die Garderobe 
hängen. 

•  To je pod postelí •  Es ist unter dem Bett. 

•  Naproti bydlí můj přítel. •  Gegenüber wohnt mein Freund. 
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•  Pracuje na stavbě. •  Er arbeitet auf dem Bau. 

•  Kdy jsem na řadě? •  Wann bin ich an der Reihe? 

•  Knihovna leží proti radnici. •  Die Bibliothek liegt gegenüber dem Rathaus. 

•  Jdu do sklepa. •  Ich gehe in den Keller. 

•  Jedu na prázdniny do Španělska. •  Ich fahre in den Ferien nach Spanien. 

•  Jsem na jednom semináři. •  Ich bin auf einem Seminar. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Pověs to sako do skříně. •  Hänge die Jacke in den Schrank. 

•  Jdeme do zahrady. •  Wir gehen in den Garten. 

•  Jsme na bazéně. •  Wir sind in der Schwimmhalle. 

•  Mám rád čas před vánocemi. •  Ich mag die Zeit vor Weihnachten. 

•  Jsem na tebe hrdý. •  Ich bin stolz auf dich. 

•  Hledám nějaké auto. •  Ich bin auf der Suche nach einem Auto. 

•  V Evropě skoro nebývají kontroly na 
hranicích. 

•  In Europa gibt es kaum Kontrollen an den 
Grenzen. 

•  Přijdu druhého ledna. •  Ich komme am zweiten Januar. 

•  Kniha je v polici. •  Das Buch ist im Bücherregal. 

•  Chodím do parku. •  Ich gehe in den Park. 

•  Polož to na stůl. •  Leg es auf den Tisch. 

•  To je pod mojí úrovní. •  Das ist unter meinem Niveau. 

•  Z kolika dílů se to skládá? •  Aus wie vielen Teilen besteht es? 

•  Byl jsem na bazéně. •  Ich war im Schwimmbad. 

•  Můj syn chodí do školy. •  Mein Sohn geht in die Schule. 

•  Hrníček je v kuchyňské skříni. •  Die Tasse ist im Küchenschrank. 

•  Stojím vedle tebe. •  Ich stehe neben Dir. 

•  Nastup do vozu. •  Steig in den Wagen. 

•  Můžeš zaklepat na dveře? •  Kannst du an die Tür klopfen? 

•  Pojď, jdeme do cestovní kanceláře. •  Komm, wir gehen ins Reisebüro. 

•  Uvidíme se v pět hodin. •  Wir sehen uns um fünf Uhr. 

•  Dům stojí proti nádraží. •  Das Haus steht gegenüber dem Bahnhof. 

•  Uvidíme se brzy. •  Bis bald. 

•  Chodím do hotelu. •  Ich gehe ins Hotel. 

•  Pracuji v šestém patře. •  Ich arbeite in der 6. Etage. 
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•  On jde k oknu. •  Er geht ans Fenster. 

•  Pojď, pojedeme k jezeru. •  Komm wir, fahren an den See. 

•  Jsme v parku. •  Wir sind im Park. 

•  Podívej se pod postel. •  Schau unter das Bett. 

•  Mé auto musí do dílny. •  Mein Auto muss in die Werkstatt. 

•  Klepu mu na rameno. •  Ich klopfe ihm auf die Schulter. 

•  Pivo je v ledničce. •  Bier ist im Kühlschrank. 

•  Dělám práci na pozadí. •  Ich mache die Arbeit im Hintergrund. 

•  Sedláci jsou na poli. •  Die Bauern sind auf dem Feld. 

•  Přinesu to do laboratoře. •  Ich bringe das ins Labor. 

•  On je na špici. •  Er ist an der Spitze. 

•  Z respektu před mými rodiči jsem se ovládl. •  Aus Respekt vor meinen Eltern hab ich mich 
zusammengerissen. 

•  Jsme v restauraci. •  Wir sind im Restaurant. 

•  Dívám se do budoucnosti. •  Ich schaue in die Zukunft. 

•  Úředníci pracují v úřadě. •  Beamte arbeiten im Amt. 

•  Rád chodím do sauny. •  Ich gehe gern in die Sauna. 

•  Chodím do restaurace. •  Ich gehe ins Restaurant. 

•  Jedu na parkoviště. •  Ich fahre auf den Parkplatz. 

•  On je v Berlíně. •  Er ist in Berlin. 

•  Jdu do fitness studia. •  Ich gehe ins Fitness-Studio. 

•  Mám kámen v levé botě. •  Ich habe einen Stein im linken Schuh. 

•  Pojď, jdeme do kavárny. •  Komm, wir gehen ins Café. 

•  Dej mi tu mapu. •  Gib mir mal die Karte. 

•  Kolik pasažérů jde do letadla? •  Wie viele Passagiere passen in das Flugzeug? 

•  Co je v té dóze? •  Was ist in der Dose? 

•  Stojím za tebou. •  Ich stehe hinter Dir. 

•  Bydlím na další křižovatce. •  Ich wohne an der nächsten Kreuzung. 

•  Kniha je dole v regále. •  Das Buch ist unten im Regal. 

•  Postav kolo za dům. •  Stell das Fahrrad hinter das Haus. 

•  Postav ty květiny do vázy. •  Stell die Blumen in die Vase. 

•  Bydlím na studentské koleji. •  Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 
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Lekce 14_předložkové vazby_slovní zásoba_poslouchejte!  

•  bereits am Morgen •  už ráno 

•  der Theorie nach •  podle teorie 

•  Beziehung, die, Beziehungen •  vztah 

•  Zur gleichen Zeit •  tou dobou 

•  jeden •  každý 

•  Gegenteil, das •  naopak 

•  am gleichen Tag •  ten samý den 

•  am fünften Juni •  pátého června 

•  am Ziel •  v cíli 

•  im Sommer über das Wochenende •  v létě přes víkend 

•  aus der Küche •  z kuchyně 

•  am Montag •  v pondělí 

•  am Freitag •  v pátek 

•  bis •  do 

•  bei diesem Wetter •  za tohoto počasí 

•  neben dem Fenster •  blízko okna 

•  wegen eines Mädchens •  kvůli jednomu děvčeti 

•  voraus •  vepředu 

•  vielleicht •  snad 

•  am Sonntag •  v neděli 

•  jede •  každý 

•  Tag um Tag •  den za dnem 

•  um wieviel Uhr •  v kolik hodin 

•  jedes •  každý 

•  im Ort •  na vesnici 

•  Auf diese Weise •  tímto způsobem 

•  am Mittwoch •  ve středu 

•  auf dem Lande •  na venkově 

•  Bis •  do 

•  Demokratie, die •  demokracie 

•  wegen einer Frau •  kvůli jedné ženě 
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•  über die Straße •  přes ulici 

•  am Dienstag •  v úterý 

•  bis Anfang Oktober •  do začátku října 

•  auf unserer Webseite •  na naší webové stránce 

•  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … •  V následujících 24 hodinách 

•  bis zur Abfahrt •  do odjezdu 

•  Ende Oktober •  koncem října 

•  im Hauptgebäude •  v hlavní budově 

•  bereits •  už 

•  Anfang, der •  začátek 

•  Mitten in der Nacht … •  uprostřed noci 

•  Rund •  kolem 

•  am ersten Januar •  prvního ledna 

•  Auf unbestimmte Zeit •  na neurčitou dobu 

•  am zweiten Februar •  druhého února 

•  am Donnerstag •  ve čtvrtek 

•  vor dem Gartentor •  před zahradní bránou 

•  bei einem Unfall •  při neštěstí 

•  unter der Erde •  pod zemí 

•  jeder •  každý 

•  vor den Ferien •  před prázdninami 

•  Bis zu meinem Tode … •  Až do mé smrti 

•  in einer Stunde •  za hodinu 

•  außer •  kromě 

•  aus dem Haus •  z domu 

•  auf dem Weg zur Tür •  na cestě ke dveřím 

•  am einundzwanzigsten September •  dvacátého prvního září 

•  in der Nähe •  v blízkosti 

•  am neunzehnten August •  devatenáctého srpna 

•  bei Bedarf •  při potřebě 

•  bei guter Laune •  v dobré náladě 

•  am Morgen •  ráno 
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•  auf dem Spiel stehen •  být v sázce, ve hře 

•  auf eigene Faust •  na vlastní pěst 

•  Anfang, der •  začátek 

•  in der Nacht •  v noci 

•  anders •  jinak 

•  beruflich, (etw. beruflich machen) •  služebně, pracovně 

•  bis •  do 

•  aus eigener Tasche •  z vlastní kapsy 

•  bald •  brzy 

•  am Samstag •  v sobotu 

•  am dritten März •  třetího března 

•  aus den Flaschen •  z láhve 

•  seit einer Stunde •  už hodinu 

•  am dreißigsten November •  třicátého listopadu 

•  Aus dem Nichts •  z ničeho nic 

•  Gegen halb drei •  okolo půl třetí 

•  hoffentlich •  snad 

•  bis auf •  kromě 

 

Lekce 14_předložkové vazby_slovní zásoba_přeložte!    

•  ve čtvrtek •  am Donnerstag 

•  jinak •  anders 

•  snad •  vielleicht 

•  v úterý •  am Dienstag 

•  ráno •  am Morgen 

•  uprostřed noci •  Mitten in der Nacht … 

•  každý •  jeden 

•  už •  bereits 

•  na cestě ke dveřím •  auf dem Weg zur Tür 

•  ten samý den •  am gleichen Tag 

•  každý •  jedes 

•  před zahradní bránou •  vor dem Gartentor 
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•  Až do mé smrti •  Bis zu meinem Tode … 

•  začátek •  Anfang, der 

•  z domu •  aus dem Haus 

•  do •  Bis 

•  začátek •  Anfang, der 

•  v blízkosti •  in der Nähe 

•  demokracie •  Demokratie, die 

•  tímto způsobem •  Auf diese Weise 

•  tou dobou •  Zur gleichen Zeit 

•  třicátého listopadu •  am dreißigsten November 

•  na vesnici •  im Ort 

•  kromě •  außer 

•  služebně, pracovně •  beruflich, (etw. beruflich machen) 

•  koncem října •  Ende Oktober 

•  na neurčitou dobu •  Auf unbestimmte Zeit 

•  kvůli jednomu děvčeti •  wegen eines Mädchens 

•  z láhve •  aus den Flaschen 

•  v cíli •  am Ziel 

•  v hlavní budově •  im Hauptgebäude 

•  každý •  jede 

•  v dobré náladě •  bei guter Laune 

•  už ráno •  bereits am Morgen 

•  V následujících 24 hodinách •  In den nächsten vierundzwanzig Stunden … 

•  do začátku října •  bis Anfang Oktober 

•  přes ulici •  über die Straße 

•  před prázdninami •  vor den Ferien 

•  blízko okna •  neben dem Fenster 

•  do •  bis 

•  při neštěstí •  bei einem Unfall 

•  v pátek •  am Freitag 

•  vztah •  Beziehung, die, Beziehungen 

•  okolo půl třetí •  Gegen halb drei 
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•  den za dnem •  Tag um Tag 

•  v noci •  in der Nacht 

•  brzy •  bald 

•  podle teorie •  der Theorie nach 

•  prvního ledna •  am ersten Januar 

•  za tohoto počasí •  bei diesem Wetter 

•  třetího března •  am dritten März 

•  v pondělí •  am Montag 

•  vepředu •  voraus 

•  už hodinu •  seit einer Stunde 

•  za hodinu •  in einer Stunde 

•  při potřebě •  bei Bedarf 

•  naopak •  Gegenteil, das 

•  v létě přes víkend •  im Sommer über das Wochenende 

•  z kuchyně •  aus der Küche 

•  devatenáctého srpna •  am neunzehnten August 

•  dvacátého prvního září •  am einundzwanzigsten September 

•  každý •  jeder 

•  v sobotu •  am Samstag 

•  z vlastní kapsy •  aus eigener Tasche 

•  ve středu •  am Mittwoch 

•  pod zemí •  unter der Erde 

•  do odjezdu •  bis zur Abfahrt 

•  z ničeho nic •  Aus dem Nichts 

•  snad •  hoffentlich 

•  v kolik hodin •  um wieviel Uhr 

•  být v sázce, ve hře •  auf dem Spiel stehen 

•  na naší webové stránce •  auf unserer Webseite 

•  na vlastní pěst •  auf eigene Faust 

•  druhého února •  am zweiten Februar 

•  do •  bis 

•  pátého června •  am fünften Juni 
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•  na venkově •  auf dem Lande 

•  kolem •  Rund 

•  kvůli jedné ženě •  wegen einer Frau 

•  v neděli •  am Sonntag 

•  kromě •  bis auf 

 
 

Lekce 14_předložkové vazby_pravidla používání    
 

Am Abend   večer 
In einem jahr   za rok 
Zum Ende des Jahres ke konci roku 
Am Nachmittag  odpoledne 
Seit    od (časově) 
Von Anfang an  od začátku 
am Samstag   v sobotu 
An die See   k moři 
Nach vorne   dopředu 
Zu Ostern   na velikonoce 
Zu Fuss   pěšky 
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Lekce 14_předložkové vazby_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Um wieviel Uhr kommst du? •  V kolik hodin přijdeš? 

•  Ich gehe voraus. •  Jdu vepředu. 

•  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. •  Nehádáme se kvůli jedné ženě. 

•  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. •  Na příštím nádraží vystupuji. 

•  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? •  Jsme tady snad přesně na čas? 

•  Bis Donnerstag! •  Do čtvrtka! 

•  Ich komme am Freitag. •  Přijdu v pátek. 

•  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. •  Mám dovolenou do začátku října. 

•  Nach einer Weile wurde es besser. •  Po chvíli to bylo lepší. 

•  Ich komme am Donnerstag. •  Přijdu ve čtvrtek. 

•  Ich komme am Mittwoch. •  Přijdu ve středu. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. •  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 
tady. 

•  Wir sind am Ziel. •  Jsme v cíli. 

•  Falls ich mich nicht irre. •  Pokud se nemýlím. 

•  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. •  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. 

•  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. •  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. 

•  Ich komme am Dienstag. •  Přijdu v úterý. 

•  Ich genieße jeden Tag. •  Užívám si každého dne. 

•  Ich komme am Montag. •  Přijdu v pondělí. 

•  Er kämpft mit allen Mitteln. •  Bojuje všemi prostředky. 

•  Bis nächsten Monat •  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). 

•  Ich komme am Morgen. •  Přijdu ráno. 

•  Die Informationen sind auf unserer Webseite. •  Informace jsou na naší stránce. 

•  Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? 

•  Treffen wir uns gegen halb drei. •  Potkejme se okolo půl třetí. 

•  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. •  Někdy ho budím studenou vodou. 

•  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. 

•  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. •  Vyprávějte mi to popořadě. 
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•  Vielleicht morgen? •  Snad zítra? 

•  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. •  Už jsem na cestě ke dveřím. 

•  Ich komme am dreißigsten November. •  Přijdu třicátého listopadu. 

•  Wir leben in einer Demokratie. •  Žijeme v demokracii. 

•  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. •  Letadlo přistává uprostřed noci. 

•  Es ist jedes Jahr das gleiche. •  To je každý rok to samé. 

•  Ich lebe in einer Beziehung. •  Žiji v jednom vztahu. 

•  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? 

•  Ich bin nicht müde, im Gegenteil. •  Nejsem unaven, naopak. 

•  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. 

•  Ich komme am zweiten Februar. •  Přijdu druhého února. 

•  Er stand vor dem Nichts. •  Stál před prázdnem. 

•  Ich mache das auf eigene Faust. •  Udělám to na vlastní pěst. 

•  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. •  Cesta do středu země. 

•  Ich bin bereits hier! •  Už jsem tady! 

•  Maulwürfe leben unter der Erde. •  Krtci žijí pod zemí. 

•  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen 
Zeit. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. 

•  Bis wann bleibst du? •  Dokdy zůstáváš? 

•  Ich komme in der Nacht. •  Přijdu v noci. 

•  Jede Minute zählt. •  Každá minuta se počítá. 

•  Sie arbeitet nur mit den Händen. •  Pracuje pouze rukama. 

•  Sie wohnen auf dem Lande. •  Oni žijí na venkově. 

•  Ich bezahle das aus eigener Tasche. •  Zaplatím to z vlastní kapsy. 

•  Wir sehen uns in einer Stunde. •  Uvidíme se za hodinu. 

•  Aber das ist Schnee von gestern. •  Ale to už je stará záležitost. 

•  Auf diese Weise ist es einfacher. •  Tímto způsobem je to jednodušší. 

•  Ich komme am neunzehnten August. •  Přijdu devatenáctého srpna. 

•  Ich wohne in der Nähe. •  Bydlím blízko. 

•  Das kann nicht jeder. •  To nemůže každý. 

•  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. •  V tomto počasí zůstanu doma. 
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•  Er kam aus dem Nichts. •  Přišel z ničeho nic. 

•  Von Anfang an. •  Od začátku 

•  Ich komme am ersten Januar. •  Přijdu prvního ledna. 

•  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. 

•  Ich bin am Montag beruflich in Berlin. •  V pondělí jsem služebně v Berlíně. 

•  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. •  Pijí to přímo z láhve. 

•  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. 

•  Ich liebe sie von ganzem Herzen. •  Miluji ji z celého srdce. 

•  Maulwürfe leben unter der Erde. •  Krtci žijí pod zemí. 

•  Ich gehe gerade aus dem Haus. •  Jdu přímo z toho domu. 

•  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. •  Ten samý den jedeme ještě dále. 

•  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. •  Vysvědčení se dávají před prázdninami. 

•  Ich helfe der Frau über die Straße. •  Pomáhám té ženě přes ulici. 

•  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. •  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. 

•  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. 

•  Ich komme aus der Küche. •  Přicházím z kuchyně. 

•  Ich komme am Sonntag. •  Přijdu v neděli. 

•  Er hat Talent auf vielen Gebieten. •  Má talent v mnoha oblastech. 

•  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. •  Den za dnem stoupají prodejní čísla. 

•  Der Wagen steht vor dem Gartentor. •  Ten vůz stojí před branou do zahrady. 

•  Der Tisch steht neben dem Fenster. •  Stůl stojí vedle okna. 

•  Ruf mich bei Bedarf einfach an. •  Při potřebě mi jednoduše zavolej. 

•  Wir sind rund um die Uhr geöffnet. •  Jsme otevření nepřetržitě. 

•  Ich komme am Samstag. •  Přijdu v sobotu. 

•  Was steht für mich auf dem Spiel? •  Co je pro mě ve hře? 

•  Ich komme am dritten März. •  Přijdu třetího března. 

•  Ich unterstütze das Projekt in vollem 
Umfang. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. 

•  Es ist bald Mitternacht. •  Brzy bude půlnoc. 

•  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. •  Pracuji od devíti do pěti hodin. 

•  Wir warten hier schon seit einer Stunde. •  Čekáme tady už hodinu. 
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•  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. •  Správa je v hlavní budově. 

•  Ich habe alles außer Geld. •  Mám vše kromě peněz. 

•  Ich komme am fünften Juni. •  Přijdu pátého června. 

•  Der Theorie nach ist es ganz einfach. •  Teoreticky je to velmi jednoduché. 

•  Es ist erst Anfang Dezember. •  Je teprve začátek prosince. 

•  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. •  Odjíždím na neurčito. 

•  Ich komme am fünfzehnten Juli. •  Přijdu patnáctého července. 

•  Ich komme irgendwann auch mal nach 
Berlin. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. 

•  bei allem nötigen Respekt gegenüber •  při všem možném respektu vůči 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. •  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Der Urlaub ist zum Greifen nah. •  Prázdniny jsou na dosah ruky. 

 

Lekce 14_předložkové vazby_procvičovací věty_přeložte!      

•  Dokdy zůstáváš? •  Bis wann bleibst du? 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  Jdu vepředu. •  Ich gehe voraus. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen 
Zeit. 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  Přijdu patnáctého července. •  Ich komme am fünfzehnten Juli. 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  Užívám si každého dne. •  Ich genieße jeden Tag. 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 
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•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  Žijeme v demokracii. •  Wir leben in einer Demokratie. 

•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  Přišel z ničeho nic. •  Er kam aus dem Nichts. 

•  Mám vše kromě peněz. •  Ich habe alles außer Geld. 

•  Přicházím z kuchyně. •  Ich komme aus der Küche. 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  Přijdu v neděli. •  Ich komme am Sonntag. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

•  Bojuje všemi prostředky. •  Er kämpft mit allen Mitteln. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

•  Stál před prázdnem. •  Er stand vor dem Nichts. 

•  Jsme otevření nepřetržitě. •  Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? •  Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  Vyprávějte mi to popořadě. •  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. •  Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 
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•  Pracuje pouze rukama. •  Sie arbeitet nur mit den Händen. 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  Nejsem unaven, naopak. •  Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 

•  Každá minuta se počítá. •  Jede Minute zählt. 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

•  To je každý rok to samé. •  Es ist jedes Jahr das gleiche. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem 
Umfang. 

•  Snad zítra? •  Vielleicht morgen? 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
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Mädchens. 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. •  Ich komme irgendwann auch mal nach 
Berlin. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  To nemůže každý. •  Das kann nicht jeder. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 
tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 

 

Lekce 14_předložkové vazby_poslouchejte německy!      

•  Snad zítra? •  Vielleicht morgen? 

•  Nejsem unaven, naopak. •  Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  Přišel z ničeho nic. •  Er kam aus dem Nichts. 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 
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•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

•  Jsme otevření nepřetržitě. •  Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 
tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  Vyprávějte mi to popořadě. •  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. 

•  Pracuje pouze rukama. •  Sie arbeitet nur mit den Händen. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem 
Umfang. 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  Jdu vepředu. •  Ich gehe voraus. 

•  Dokdy zůstáváš? •  Bis wann bleibst du? 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  Přijdu v neděli. •  Ich komme am Sonntag. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen 
Zeit. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 

•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. •  Ich komme irgendwann auch mal nach 
Berlin. 

•  Mám vše kromě peněz. •  Ich habe alles außer Geld. 
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•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  Každá minuta se počítá. •  Jede Minute zählt. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  Žijeme v demokracii. •  Wir leben in einer Demokratie. 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 

•  Přijdeš někdy v létě přes víkend? •  Kommst du im Sommer mal über das 
Wochenende? 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Stál před prázdnem. •  Er stand vor dem Nichts. 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

•  To nemůže každý. •  Das kann nicht jeder. 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  Přijdu patnáctého července. •  Ich komme am fünfzehnten Juli. 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 
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•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  To je každý rok to samé. •  Es ist jedes Jahr das gleiche. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. •  Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  Čekáme tady už hodinu. •  Wir warten hier schon seit einer Stunde. 

•  Užívám si každého dne. •  Ich genieße jeden Tag. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  Přicházím z kuchyně. •  Ich komme aus der Küche. 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 
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•  Bojuje všemi prostředky. •  Er kämpft mit allen Mitteln. 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 
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Bis wann bleibst du? Bis Donnerstag! Ich bin bereits hier! 

Maulwürfe leben unter der 
Erde. 

Bis nächsten Monat Ich gehe voraus. 

Durch Wasser und Seife 
entstehen Seifenblasen. 

Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Falls ich mich nicht irre. 

Was steht für mich auf dem 
Spiel? 

Die Reise zum Mittelpunkt der 
Erde. 

Bitte sei spätestens um zwölf 
Uhr wieder da. 

Es ist erst Anfang Dezember. Es ist bald Mitternacht. Das kann nicht jeder. 

Vielleicht morgen? Jede Minute zählt. Ich genieße jeden Tag. 
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Už jsem tady! Do čtvrtka! Dokdy zůstáváš? 

Jdu vepředu. 
Do příštího měsíce (uvidíme se 

příští měsíc). 
Krtci žijí pod zemí. 

Pokud se nemýlím. Pracuji od devíti do pěti hodin. 
Z vody a mýdla vznikají 

mýdlové bubliny. 

Prosím buď nejpozději kolem 
dvanácté opět tady. 

Cesta do středu země. Co je pro mě ve hře? 

To nemůže každý. Brzy bude půlnoc. Je teprve začátek prosince. 

Užívám si každého dne. Každá minuta se počítá. Snad zítra? 
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Es ist jedes Jahr das gleiche. 
Ich bin nicht müde, im 

Gegenteil. 
Er kämpft mit allen Mitteln. 

Er stand vor dem Nichts. 
Ich komme irgendwann auch 

mal nach Berlin. 
Von Anfang an. 

Ich bin am Montag beruflich in 
Berlin. 

Wir sind rund um die Uhr 
geöffnet. 

Ich komme aus der Küche. 

Um wieviel Uhr kommst du? 
Kommst du im Sommer mal 

über das Wochenende? 
Zeugnisse gibt es vor den 

Ferien. 

Ich habe noch Urlaub bis 
Anfang Oktober. 

Ich verreise auf unbestimmte 
Zeit. 

Nach einer Weile wurde es 
besser. 

Ich melde mich in den 
nächsten 24 Stunden. 

Tag um Tag steigen die 
Verkaufszahlen. 

Wir fahren am gleichen Tag 
noch weiter. 
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Bojuje všemi prostředky. Nejsem unaven, naopak. To je každý rok to samé. 

Od začátku 
Někdy v budoucnu přijedu do 

Berlína. 
Stál před prázdnem. 

Přicházím z kuchyně. Jsme otevření nepřetržitě. 
V pondělí jsem služebně v 

Berlíně. 

Vysvědčení se dávají před 
prázdninami. 

Přijdeš někdy v létě přes 
víkend? 

V kolik hodin přijdeš? 

Po chvíli to bylo lepší. Odjíždím na neurčito. 
Mám dovolenou do začátku 

října. 

Ten samý den jedeme ještě 
dále. 

Den za dnem stoupají prodejní 
čísla. 

Ohlásím se v následujících 
čtyřiadvaceti hodinách. 
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Bis zur Abfahrt sind es noch 2 
Stunden. 

Wir treffen uns jeden Monat 
zur gleichen Zeit. 

Bei diesem Wetter bleibe ich 
zu Hause. 

Wir sehen uns in einer Stunde. 
Das Flugzeug landet mitten in 

der Nacht. 
Ich komme am Montag. 

Ich komme am Dienstag. Ich komme am Mittwoch. Ich komme am Donnerstag. 

Ich komme am Freitag. Ich komme am Samstag. Ich komme am Sonntag. 

Ich komme am Morgen. Ich komme in der Nacht. Ich komme am fünften Juni. 

Ich komme am ersten Januar. 
Ich komme am zweiten 

Februar. 
Ich komme am dritten März. 
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V tomto počasí zůstanu doma. 
Potkáváme se každý měsíc tou 

dobou. 
Do odjezdu jsou ještě dvě 

hodiny. 

Přijdu v pondělí. 
Letadlo přistává uprostřed 

noci. 
Uvidíme se za hodinu. 

Přijdu ve čtvrtek. Přijdu ve středu. Přijdu v úterý. 

Přijdu v neděli. Přijdu v sobotu. Přijdu v pátek. 

Přijdu pátého června. Přijdu v noci. Přijdu ráno. 

Přijdu třetího března. Přijdu druhého února. Přijdu prvního ledna. 
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Ich komme am fünfzehnten 
Juli. 

Ich komme am neunzehnten 
August. 

Ich komme am 
einundzwanzigsten September. 

Ich komme am dreißigsten 
November. 

Ich helfe der Frau über die 
Straße. 

Die Verwaltung ist im 
Hauptgebäude. 

Ich bin schon auf dem Weg zur 
Tür. 

Ich gehe gerade aus dem Haus. 
Maulwürfe leben unter der 

Erde. 

Wir streiten uns nicht wegen 
einer Frau. 

Die beiden Jungs streiten sich 
wegen eines Mädchens. 

Wir warten hier schon seit 
einer Stunde. 

Sie wohnen auf dem Lande. 
Aber das ist Schnee von 

gestern. 
Ich lebe in einer Beziehung. 

Fliegen wir in diesem 
Jahrhundert noch zum Mars? 

Wir leben in einer Demokratie. 
Ich wecke ihn manchmal mit 

kaltem Wasser. 
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Přijdu dvacátého prvního září. Přijdu devatenáctého srpna. Přijdu patnáctého července. 

Správa je v hlavní budově. Pomáhám té ženě přes ulici. Přijdu třicátého listopadu. 

Krtci žijí pod zemí. Jdu přímo z toho domu. Už jsem na cestě ke dveřím. 

Čekáme tady už hodinu. 
Oba mladíci se hádají kvůli 

jedné slečně. 
Nehádáme se kvůli jedné ženě. 

Žiji v jednom vztahu. Ale to už je stará záležitost. Oni žijí na venkově. 

Někdy ho budím studenou 
vodou. 

Žijeme v demokracii. 
Poletíme v tomto století ještě 

na Mars? 
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Ich liebe sie von ganzem 
Herzen. 

Sie trinken es direkt aus den 
Flaschen. 

Sie arbeitet nur mit den 
Händen. 

Wir fahren bei guter Laune in 
den Urlaub. 

Ich mache das auf eigene 
Faust. 

Auf diese Weise ist es 
einfacher. 

Er ist bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. 

Erzählen Sie es mir der Reihe 
nach. 

Ich bezahle das aus eigener 
Tasche. 

Wir sind am Ziel. 
Der Theorie nach ist es ganz 

einfach. 
Ich unterstütze das Projekt in 

vollem Umfang. 

Ruf mich bei Bedarf einfach 
an. 

Am nächsten Bahnhof steige 
ich aus. 

Wir sind doch hoffentlich 
pünktlich da? 

Ich habe alles außer Geld. Ich wohne in der Nähe. 
Treffen wir uns gegen halb 

drei. 
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Pracuje pouze rukama. Pijí to přímo z láhve. Miluji ji z celého srdce. 

Tímto způsobem je to 
jednodušší. 

Udělám to na vlastní pěst. 
Jedeme v dobré náladě na 

dovolenou. 

Zaplatím to z vlastní kapsy. Vyprávějte mi to popořadě. 
Přišel o život při jednom 

neštěstí. 

Podporuji projekt v celém 
rozsahu. 

Teoreticky je to velmi 
jednoduché. 

Jsme v cíli. 

Jsme tady snad přesně na čas? Na příštím nádraží vystupuji. 
Při potřebě mi jednoduše 

zavolej. 

Potkejme se okolo půl třetí. Bydlím blízko. Mám vše kromě peněz. 
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Bis zu meinem Tode werde ich 
nicht mehr rauchen. 

Der Tisch steht neben dem 
Fenster. 

Der Wagen steht vor dem 
Gartentor. 

Die Informationen sind auf 
unserer Webseite. 

Er hat Talent auf vielen 
Gebieten. 

Er kam aus dem Nichts. 

Hier sind alle bis auf Herrn 
Direktor. 

bei allem nötigen Respekt 
gegenüber 

Der Urlaub ist zum Greifen 
nah. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Ten vůz stojí před branou do 
zahrady. 

Stůl stojí vedle okna. Až do smrti už nebudu kouřit. 

Přišel z ničeho nic. Má talent v mnoha oblastech. Informace jsou na naší stránce. 

Prázdniny jsou na dosah ruky. 
při všem možném respektu 

vůči 
Jsou tady všichni kromě pana 

ředitele. 

 



 
354 

Lekce 14_předložkové vazby_test!    

 

•  Do čtvrtka! ................................................................. 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. ................................................................. 

•  Miluji ji z celého srdce. ................................................................. 

•  Přijdu ve čtvrtek. ................................................................. 

•  Přijdu druhého února. ................................................................. 

•  Správa je v hlavní budově. ................................................................. 

•  Odjíždím na neurčito. ................................................................. 

•  V tomto počasí zůstanu doma. ................................................................. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. ................................................................. 

•  Žiji v jednom vztahu. ................................................................. 

•  Jdu vepředu. ................................................................. 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. ................................................................. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. ................................................................. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 
tady. 

................................................................. 

•  Přijdu patnáctého července. ................................................................. 

•  Jsme tady snad přesně na čas? ................................................................. 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. ................................................................. 

•  Přijdu v neděli. ................................................................. 

•  Bojuje všemi prostředky. ................................................................. 

•  Přijdu třicátého listopadu. ................................................................. 

•  Přijdu v úterý. ................................................................. 
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•  Pracuji od devíti do pěti hodin. ................................................................. 

•  Přijdu ve středu. ................................................................. 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. ................................................................. 

•  Co je pro mě ve hře? ................................................................. 

•  Mám vše kromě peněz. ................................................................. 

•  při všem možném respektu vůči ................................................................. 

•  Přijdu v pondělí. ................................................................. 

•  Krtci žijí pod zemí. ................................................................. 

•  Přijdu v noci. ................................................................. 

•  Brzy bude půlnoc. ................................................................. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

................................................................. 

•  Bydlím blízko. ................................................................. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. ................................................................. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. ................................................................. 

•  Jsme otevření nepřetržitě. ................................................................. 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. ................................................................. 

•  Už jsem tady! ................................................................. 

•  Potkejme se okolo půl třetí. ................................................................. 

•  Pokud se nemýlím. ................................................................. 

•  Přijdu prvního ledna. ................................................................. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. ................................................................. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? ................................................................. 

•  Vyprávějte mi to popořadě. ................................................................. 
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•  Nejsem unaven, naopak. ................................................................. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. ................................................................. 

•  Přijdu v sobotu. ................................................................. 

•  To nemůže každý. ................................................................. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. ................................................................. 

•  Stál před prázdnem. ................................................................. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. ................................................................. 

•  Od začátku ................................................................. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. ................................................................. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. ................................................................. 

•  Jdu přímo z toho domu. ................................................................. 

•  Má talent v mnoha oblastech. ................................................................. 

•  Udělám to na vlastní pěst. ................................................................. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. ................................................................. 

•  Ten samý den jedeme ještě dále. ................................................................. 

•  Oni žijí na venkově. ................................................................. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. ................................................................. 

•  Jsme v cíli. ................................................................. 

•  Mám dovolenou do začátku října. ................................................................. 

•  Po chvíli to bylo lepší. ................................................................. 

•  Pomáhám té ženě přes ulici. ................................................................. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. ................................................................. 

•  Je teprve začátek prosince. ................................................................. 
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•  Pracuje pouze rukama. ................................................................. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. ................................................................. 

•  Přicházím z kuchyně. ................................................................. 

•  Přijdu pátého června. ................................................................. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. ................................................................. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. ................................................................. 

•  Snad zítra? ................................................................. 

•  Cesta do středu země. ................................................................. 

•  Stůl stojí vedle okna. ................................................................. 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. ................................................................. 

•  Krtci žijí pod zemí. ................................................................. 

•  Přijdu ráno. ................................................................. 

•  Užívám si každého dne. ................................................................. 

•  Uvidíme se za hodinu. ................................................................. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. ................................................................. 

•  Informace jsou na naší stránce. ................................................................. 

•  Pijí to přímo z láhve. ................................................................. 

•  Přijdu třetího března. ................................................................. 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. ................................................................. 

•  To je každý rok to samé. ................................................................. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. ................................................................. 

•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. ................................................................. 

•  V kolik hodin přijdeš? ................................................................. 
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•  Přijdu v pátek. ................................................................. 

•  Každá minuta se počítá. ................................................................. 

•  Ale to už je stará záležitost. ................................................................. 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). ................................................................. 

 



 
359 

Lekce 14_předložkové vazby_test_řešení   

•  Do čtvrtka! •  Bis Donnerstag! 

•  Někdy v budoucnu přijedu do Berlína. •  Ich komme irgendwann auch mal nach 
Berlin. 

•  Miluji ji z celého srdce. •  Ich liebe sie von ganzem Herzen. 

•  Přijdu ve čtvrtek. •  Ich komme am Donnerstag. 

•  Přijdu druhého února. •  Ich komme am zweiten Februar. 

•  Správa je v hlavní budově. •  Die Verwaltung ist im Hauptgebäude. 

•  Odjíždím na neurčito. •  Ich verreise auf unbestimmte Zeit. 

•  V tomto počasí zůstanu doma. •  Bei diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

•  Na příštím nádraží vystupuji. •  Am nächsten Bahnhof steige ich aus. 

•  Žiji v jednom vztahu. •  Ich lebe in einer Beziehung. 

•  Jdu vepředu. •  Ich gehe voraus. 

•  Jsou tady všichni kromě pana ředitele. •  Hier sind alle bis auf Herrn Direktor. 

•  Oba mladíci se hádají kvůli jedné slečně. •  Die beiden Jungs streiten sich wegen eines 
Mädchens. 

•  Prosím buď nejpozději kolem dvanácté opět 
tady. 

•  Bitte sei spätestens um zwölf Uhr wieder da. 

•  Přijdu patnáctého července. •  Ich komme am fünfzehnten Juli. 

•  Jsme tady snad přesně na čas? •  Wir sind doch hoffentlich pünktlich da? 

•  Teoreticky je to velmi jednoduché. •  Der Theorie nach ist es ganz einfach. 

•  Přijdu v neděli. •  Ich komme am Sonntag. 

•  Bojuje všemi prostředky. •  Er kämpft mit allen Mitteln. 

•  Přijdu třicátého listopadu. •  Ich komme am dreißigsten November. 

•  Přijdu v úterý. •  Ich komme am Dienstag. 

•  Pracuji od devíti do pěti hodin. •  Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. 

•  Přijdu ve středu. •  Ich komme am Mittwoch. 

•  Jedeme v dobré náladě na dovolenou. •  Wir fahren bei guter Laune in den Urlaub. 

•  Co je pro mě ve hře? •  Was steht für mich auf dem Spiel? 

•  Mám vše kromě peněz. •  Ich habe alles außer Geld. 

•  při všem možném respektu vůči •  bei allem nötigen Respekt gegenüber 

•  Přijdu v pondělí. •  Ich komme am Montag. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 
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•  Přijdu v noci. •  Ich komme in der Nacht. 

•  Brzy bude půlnoc. •  Es ist bald Mitternacht. 

•  Ohlásím se v následujících čtyřiadvaceti 
hodinách. 

•  Ich melde mich in den nächsten 24 Stunden. 

•  Bydlím blízko. •  Ich wohne in der Nähe. 

•  Při potřebě mi jednoduše zavolej. •  Ruf mich bei Bedarf einfach an. 

•  Vysvědčení se dávají před prázdninami. •  Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

•  Jsme otevření nepřetržitě. •  Wir sind rund um die Uhr geöffnet. 

•  Den za dnem stoupají prodejní čísla. •  Tag um Tag steigen die Verkaufszahlen. 

•  Už jsem tady! •  Ich bin bereits hier! 

•  Potkejme se okolo půl třetí. •  Treffen wir uns gegen halb drei. 

•  Pokud se nemýlím. •  Falls ich mich nicht irre. 

•  Přijdu prvního ledna. •  Ich komme am ersten Januar. 

•  Už jsem na cestě ke dveřím. •  Ich bin schon auf dem Weg zur Tür. 

•  Poletíme v tomto století ještě na Mars? •  Fliegen wir in diesem Jahrhundert noch zum 
Mars? 

•  Vyprávějte mi to popořadě. •  Erzählen Sie es mir der Reihe nach. 

•  Nejsem unaven, naopak. •  Ich bin nicht müde, im Gegenteil. 

•  Ten vůz stojí před branou do zahrady. •  Der Wagen steht vor dem Gartentor. 

•  Přijdu v sobotu. •  Ich komme am Samstag. 

•  To nemůže každý. •  Das kann nicht jeder. 

•  Přijdu devatenáctého srpna. •  Ich komme am neunzehnten August. 

•  Stál před prázdnem. •  Er stand vor dem Nichts. 

•  Podporuji projekt v celém rozsahu. •  Ich unterstütze das Projekt in vollem 
Umfang. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Z vody a mýdla vznikají mýdlové bubliny. •  Durch Wasser und Seife entstehen 
Seifenblasen. 

•  Potkáváme se každý měsíc tou dobou. •  Wir treffen uns jeden Monat zur gleichen 
Zeit. 

•  Jdu přímo z toho domu. •  Ich gehe gerade aus dem Haus. 

•  Má talent v mnoha oblastech. •  Er hat Talent auf vielen Gebieten. 

•  Udělám to na vlastní pěst. •  Ich mache das auf eigene Faust. 

•  Prázdniny jsou na dosah ruky. •  Der Urlaub ist zum Greifen nah. 
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•  Ten samý den jedeme ještě dále. •  Wir fahren am gleichen Tag noch weiter. 

•  Oni žijí na venkově. •  Sie wohnen auf dem Lande. 

•  Nehádáme se kvůli jedné ženě. •  Wir streiten uns nicht wegen einer Frau. 

•  Jsme v cíli. •  Wir sind am Ziel. 

•  Mám dovolenou do začátku října. •  Ich habe noch Urlaub bis Anfang Oktober. 

•  Po chvíli to bylo lepší. •  Nach einer Weile wurde es besser. 

•  Pomáhám té ženě přes ulici. •  Ich helfe der Frau über die Straße. 

•  Někdy ho budím studenou vodou. •  Ich wecke ihn manchmal mit kaltem Wasser. 

•  Je teprve začátek prosince. •  Es ist erst Anfang Dezember. 

•  Pracuje pouze rukama. •  Sie arbeitet nur mit den Händen. 

•  Tímto způsobem je to jednodušší. •  Auf diese Weise ist es einfacher. 

•  Přicházím z kuchyně. •  Ich komme aus der Küche. 

•  Přijdu pátého června. •  Ich komme am fünften Juni. 

•  Přišel o život při jednom neštěstí. •  Er ist bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. 

•  Přijdu dvacátého prvního září. •  Ich komme am einundzwanzigsten 
September. 

•  Snad zítra? •  Vielleicht morgen? 

•  Cesta do středu země. •  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 

•  Stůl stojí vedle okna. •  Der Tisch steht neben dem Fenster. 

•  Do odjezdu jsou ještě dvě hodiny. •  Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. 

•  Krtci žijí pod zemí. •  Maulwürfe leben unter der Erde. 

•  Přijdu ráno. •  Ich komme am Morgen. 

•  Užívám si každého dne. •  Ich genieße jeden Tag. 

•  Uvidíme se za hodinu. •  Wir sehen uns in einer Stunde. 

•  Až do smrti už nebudu kouřit. •  Bis zu meinem Tode werde ich nicht mehr 
rauchen. 

•  Informace jsou na naší stránce. •  Die Informationen sind auf unserer Webseite. 

•  Pijí to přímo z láhve. •  Sie trinken es direkt aus den Flaschen. 

•  Přijdu třetího března. •  Ich komme am dritten März. 

•  Zaplatím to z vlastní kapsy. •  Ich bezahle das aus eigener Tasche. 

•  To je každý rok to samé. •  Es ist jedes Jahr das gleiche. 

•  Letadlo přistává uprostřed noci. •  Das Flugzeug landet mitten in der Nacht. 
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•  V pondělí jsem služebně v Berlíně. •  Ich bin am Montag beruflich in Berlin. 

•  V kolik hodin přijdeš? •  Um wieviel Uhr kommst du? 

•  Přijdu v pátek. •  Ich komme am Freitag. 

•  Každá minuta se počítá. •  Jede Minute zählt. 

•  Ale to už je stará záležitost. •  Aber das ist Schnee von gestern. 

•  Do příštího měsíce (uvidíme se příští měsíc). •  Bis nächsten Monat 
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