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Milí přátelé,  
před sebou máte skripta k poslechovému kurzu Německá gramatika A1, A2. V tomto kurzu pro 
začátečníky a velmi mírně pokročilé se seznámíte s průřezem témat, díky kterým byste se měli rychle 
domluvit i s minimální slovní zásobou, a vybudujete si základ pro další rozvoj komunikačních 
schopností v němčině.   
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 1500 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 (lekce 6), kde se setkáte se sekvencí pouze německých vět, 
kterým byste měli už bez problému rozumět.  
Ve skriptech najdete výukový plán, 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 01_sloveso SEIN_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  wie •  jak 

•  zurück •  zpátky 

•  super •  super, báječný 

•  so •  tak 

•  wer •  kdo 

•  Sport, der •  sport 

•  Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie •  já - oni 

•  heute •  dnes 

•  modern •  moderní 

•  schön •  pěkný 

•  schön •  pěkný 

•  zu Hause •  doma 

•  Messe, die •  veletrh 

•  Kaufmann, der •  obchodník/ obchodnice 

•  verheiratet, (mit) •  ženatý s / vdaná za 

•  stabil •  stabilní 

•  Neuen, die •  noví 

•  was •  co 

•  wer •  kdo 

•  Pilot, der •  pilot/ka 

•  Lage, die •  situace 

•  frei •  volný 

•  grau •  šedý 

•  nur •  jen 

•  oder •  nebo 

•  und •  a 

•  populär •  populární 

•  aber •  ale 

•  tätig •  aktivní 

•  Mittwoch, der •  středa 

•  zufrieden •  spokojený 
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•  rot •  červený 

•  Jugend, die •  mládí 

•  Toilette, die •  toaleta, záchod 

•  praktisch •  praktický 

•  Mode, die •  móda 

•  schwierig •  těžký 

•  Export, der •  export, vývoz 

•  Leute, die •  lidé 

•  neutral •  neutrální 

•  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

•  být 

•  interessant •  zajímavý 

•  Koalition, die •  koalice 

•  schlimm •  špatný 

•  positiv •  kladné 

•  prima •  prima, výborný 

•  regional •  regionální 

•  wer •  kdo 

•  aber •  ale 

•  teuer •  drahý 

•  Sie sind •  Vy jste 

•  Werbung, die •  reklama 

•  online •  online, být připojen 

•  Chemie, die •  chemie 

•  so •  tak 

•  Ziel, das •  cíl 

•  schön •  pěkný 

•  Schüler, der •  žák 

•  Sie •  Vy 

•  es •  to 

•  Eröffnung, die •  otevření 

•  nur •  jen 

•  fertig •  hotov 
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•  Arbeiter, der •  dělník 

•  unterwegs •  na cestě 

•  das •  to 

•  nicht •  ne 

•  wo •  kde 

•  einfach •  jednoduchý 

•  müde •  unavený 

•  aktiv •  aktivní 

•  Presse, die •  tisk 

•  weit •  daleko 

•  schwarz •  černý 

•  derzeit •  tentokrát 

•  und •  a 

•  Platz, der, Plätze •  místo, náměstí 

•  sie ist •  ona je 

•  wenig •  málo 

•  wie •  jak 

•  Person, die •  osoba 

•  Schloss, das •  zámek 

•  Musiker, der •  hudebník 

•  schwer •  těžký 

•  München •  Mnichov 

•  elegant •  elegantní 

•  Arbeitnehmer, der •  zaměstnanec 

•  fantastisch •  fantastický 

•  Polizist, der •  policista 

•  Ausländer, der •  cizinec 

•  krank •  nemocný 

•  neu •  nový 

•  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

•  být 

•  schwierig •  těžký 

•  genau •  přesně 
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Lekce 01_sloveso SEIN_slovní zásoba_přeložte!   

•  doma •  zu Hause 

•  špatný •  schlimm 

•  nebo •  oder 

•  noví •  Neuen, die 

•  jak •  wie 

•  prima, výborný •  prima 

•  export, vývoz •  Export, der 

•  lidé •  Leute, die 

•  to •  es 

•  osoba •  Person, die 

•  zaměstnanec •  Arbeitnehmer, der 

•  sport •  Sport, der 

•  daleko •  weit 

•  hotov •  fertig 

•  těžký •  schwer 

•  tisk •  Presse, die 

•  móda •  Mode, die 

•  žák •  Schüler, der 

•  jak •  wie 

•  zpátky •  zurück 

•  zajímavý •  interessant 

•  pěkný •  schön 

•  reklama •  Werbung, die 

•  jednoduchý •  einfach 

•  elegantní •  elegant 

•  jen •  nur 

•  veletrh •  Messe, die 

•  a •  und 

•  chemie •  Chemie, die 

•  kdo •  wer 
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•  na cestě •  unterwegs 

•  málo •  wenig 

•  těžký •  schwierig 

•  ženatý s / vdaná za •  verheiratet, (mit) 

•  cizinec •  Ausländer, der 

•  moderní •  modern 

•  pěkný •  schön 

•  situace •  Lage, die 

•  to •  das 

•  otevření •  Eröffnung, die 

•  online, být připojen •  online 

•  praktický •  praktisch 

•  ale •  aber 

•  těžký •  schwierig 

•  nemocný •  krank 

•  neutrální •  neutral 

•  populární •  populär 

•  stabilní •  stabil 

•  já - oni •  Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie 

•  středa •  Mittwoch, der 

•  cíl •  Ziel, das 

•  aktivní •  aktiv 

•  ne •  nicht 

•  co •  was 

•  pilot/ka •  Pilot, der 

•  spokojený •  zufrieden 

•  ona je •  sie ist 

•  policista •  Polizist, der 

•  dnes •  heute 

•  kdo •  wer 

•  tentokrát •  derzeit 

•  jen •  nur 
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•  super, báječný •  super 

•  kladné •  positiv 

•  obchodník/ obchodnice •  Kaufmann, der 

•  a •  und 

•  být •  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

•  unavený •  müde 

•  drahý •  teuer 

•  toaleta, záchod •  Toilette, die 

•  být •  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

•  černý •  schwarz 

•  regionální •  regional 

•  Vy •  Sie 

•  místo, náměstí •  Platz, der, Plätze 

•  hudebník •  Musiker, der 

•  pěkný •  schön 

•  zámek •  Schloss, das 

•  tak •  so 

•  kdo •  wer 

•  fantastický •  fantastisch 

•  tak •  so 

•  ale •  aber 

•  volný •  frei 

•  Vy jste •  Sie sind 

•  koalice •  Koalition, die 

•  nový •  neu 

•  šedý •  grau 

•  Mnichov •  München 

•  dělník •  Arbeiter, der 

•  mládí •  Jugend, die 

•  kde •  wo 

•  aktivní •  tätig 
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•  červený •  rot 

•  přesně •  genau 
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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!    

•  Wann ist die Messe in Berlin? •  Kdy je ten veletrh v Berlíně? 

•  Ich bin Kaufman von Beruf. •  Povoláním jsem obchodník 

•  München ist in Bayern. •  Mnichov je v Bavorsku. 

•  Das ist aber schwierig. •  To je ale těžké. 

•  Ich bin müde. •  Jsem unaven. 

•  Wo ist die Toilette? •  Kde je záchod? 

•  Sie ist nicht hier. •  Ona tady není. 

•  Er ist Polizist. •  On je policista. 

•  Sie ist schön. •  Ona je pěkná. 

•  Hier ist noch Platz. •  Tady je ještě místo. 

•  Sport ist Mord. •  Sport je vražda. 

•  Ich bin hier! •  Já jsem tady. 

•  Sind wir schon online? •  Jsme už online? 

•  Nur du und ich. •  Jen ty a já. 

•  Wer bist du? •  Kdo jsi? 

•  Das ist zu wenig. •  To je příliš málo. 

•  Es ist schwierig. •  To je těžké. 

•  Ich bin neutral. •  Jsem neutrální. 

•  Was ist das? •  Co je to? 

•  Die Eröffnung ist morgen. •  Otevření je zítra. 

•  Das ist sehr elegant. •  To je velmi elegantní. 

•  Das ist sehr modern. •  To je docela moderní. 

•  Ich bin im medizinischen Bereich tätig. •  Jsem aktivní ve sféře medicíny. 

•  Wer sind Sie? •  Kdo jste? 

•  Der Himmel ist grau. •  Obloha je šedivá. 

•  Das ist in Mode. •  To je v módě. 

•  Ist das neu? •  Je to nové? 

•  Das ist nur regional. •  To je jen regionální. 

•  Das sind die Neuen. •  To jsou ti noví. 

•  Das ist super! •  To je skvělé. 

•  Sie sind so schön. •  Oni jsou tak milí. 



 
16 

•  Ich bin Musiker. •  Jsem hudebník. 

•  Das ist einfach. •  To je jednoduché. 

•  Das ist fantastisch. •  To je fantastické. 

•  Ich bin nicht gut in Chemie. •  Nejsem dobrý v chemii. 

•  Ich bin fertig. •  Jsem hotov. 

•  Es ist schön. •  To je pěkné. 

•  Ich bin krank. •  Jsem nemocný 

•  Du bist aber neugierig! •  Ty jsi ale zvědavý. 

•  Ich bin am Ziel. •  Jsem v cíli. 

•  Die Jungend ist technikbegeistert. •  Mladí jsou fascinováni technikou. 

•  Er oder sie? •  On nebo ona? 

•  Wer sind Sie? •  Kdo jste? 

•  Das ist schwer. •  To je těžké. 

•  Wie ist die Lage? •  Jaká je situace? 

•  Er ist Ausländer. •  On je cizinec. 

•  Er ist populär. •  Je populární. 

•  Ich bin noch unterwegs. •  Jsem ještě na cestě. 

•  Ist es schlimm? •  Je to špatné? 

•  Ich bin frei! •  Jsem volný. 

•  Er ist noch Schüler. •  Je ještě školák. 

•  Er ist Pilot. •  Je pilotem. 

•  Ich bin nur heute in Berlin. •  Jsem pouze dnes v Berlíně. 

•  Wo bist du? •  Kde jsi? 

•  Du bist aber neugierig! •  Ty jsi ale zvědavý. 

•  Es ist schön. •  To je pěkné. 

•  Schloss Schönbrunn ist in Wien. •  Zámek Schönbrunn je ve Vídni. 

•  Wer ist das? •  Kdo je to? 

•  Derzeit bin ich allein. •  V tomto čase jsem sám. 

•  Heute ist es sonnig. •  Dnes je slunečno. 

•  Wie weit ist es? •  Jak daleko to je? 

•  Die Presse ist schon da. •  Tisk už je tady. 

•  Ich bin sehr aktiv. •  Jsem velmi aktivní. 
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•  Wer ist diese Person? •  Kdo je ta osoba? 

•  Der Export ist schwach. •  Export je slabý. 

•  Du und Ich •  Ty a já 

•  Das ist prima! •  To je skvělé. 

•  Das ist schön. •  To je pěkné. 

•  Wer bist du? •  Kdo jsi? 

•  Sie sind so schön. •  Jste tak milá. 

•  Das ist sehr praktisch. •  To je velmi praktické. 

•  Das ist schwarz - weiß. •  To je černobílé. 

•  Ist das stabil? •  Je to stabilní? 

•  Werbung ist wichtig. •  Reklama je důležitá. 

•  Die Ampel ist rot. •  Semafor je červený. 

•  Die Aussichten sind positiv. •  Výhledy jsou kladné. 

•  Ich bin sehr zufrieden. •  Jsem velmi spokojen. 

•  Das ist sehr teuer. •  To je docela drahé. 

•  Die Koalition ist sich nicht einig. •  Koalice není jednotná. 

•  Das ist interessant. •  To je zajímavé. 

•  Das Leben ist schön. •  Život je krásný. 

•  Hier sind viele Leute. •  Je tady hodně lidí. 

•  Sie sind Deutscher? •  Jste Němec? 

•  Wie alt sind Sie? •  Jak starý jste? 

•  Ist er schon zurück? •  Je on zpátky? 

•  Was ist das? •  Co je to? 

•  Er befindet sich auf einer Reise. •  Nachází se na cestě. 

•  Ich bin Arbeiter. •  Jsem dělník. 

•  Du und Ich •  Ty a já 

•  Heute ist Mittwoch •  Dnes je středa. 

•  Wie alt sind Sie? •  Jak starý jste? 

•  Du und Ich •  Ty a já 

•  Bist du zu Hause? •  Jsi doma? 

•  Ich bin Arbeitnehmer. •  Jsem zaměstnanec. 

•  Genau so ist das. •  Přesně tak to je. 
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kce 01_sloveso SEIN_procvičovací věty_přeložte!   

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  Obloha je šedivá. •  Der Himmel ist grau. 

•  To je černobílé. •  Das ist schwarz - weiß. 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 

•  Oni jsou tak milí. •  Sie sind so schön. 

•  To je docela moderní. •  Das ist sehr modern. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Kdo je ta osoba? •  Wer ist diese Person? 

•  Ona je pěkná. •  Sie ist schön. 

•  Je to stabilní? •  Ist das stabil? 

•  On je policista. •  Er ist Polizist. 

•  To je v módě. •  Das ist in Mode. 

•  Je populární. •  Er ist populär. 

•  Reklama je důležitá. •  Werbung ist wichtig. 

•  Je to špatné? •  Ist es schlimm? 

•  Jsem nemocný •  Ich bin krank. 

•  To je velmi elegantní. •  Das ist sehr elegant. 

•  Kdo je to? •  Wer ist das? 

•  Já jsem tady. •  Ich bin hier! 

•  Jsem v cíli. •  Ich bin am Ziel. 

•  To je skvělé. •  Das ist prima! 

•  To je docela drahé. •  Das ist sehr teuer. 

•  To je těžké. •  Es ist schwierig. 

•  Jsem zaměstnanec. •  Ich bin Arbeitnehmer. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Jsem dělník. •  Ich bin Arbeiter. 

•  Jsem neutrální. •  Ich bin neutral. 

•  Kde jsi? •  Wo bist du? 

•  Kde je záchod? •  Wo ist die Toilette? 

•  To je jednoduché. •  Das ist einfach. 



 
19 

•  Jsem hotov. •  Ich bin fertig. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Export je slabý. •  Der Export ist schwach. 

•  Je pilotem. •  Er ist Pilot. 

•  To je příliš málo. •  Das ist zu wenig. 

•  Dnes je slunečno. •  Heute ist es sonnig. 

•  Je to nové? •  Ist das neu? 

•  To je skvělé. •  Das ist super! 

•  Jak daleko to je? •  Wie weit ist es? 

•  On nebo ona? •  Er oder sie? 

•  Mnichov je v Bavorsku. •  München ist in Bayern. 

•  Jste tak milá. •  Sie sind so schön. 

•  Jsem velmi spokojen. •  Ich bin sehr zufrieden. 

•  Je tady hodně lidí. •  Hier sind viele Leute. 

•  Kdy je ten veletrh v Berlíně? •  Wann ist die Messe in Berlin? 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Mladí jsou fascinováni technikou. •  Die Jungend ist technikbegeistert. 

•  Je on zpátky? •  Ist er schon zurück? 

•  Je ještě školák. •  Er ist noch Schüler. 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 

•  Jaká je situace? •  Wie ist die Lage? 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  Jsem unaven. •  Ich bin müde. 

•  To je fantastické. •  Das ist fantastisch. 

•  Výhledy jsou kladné. •  Die Aussichten sind positiv. 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  To je ale těžké. •  Das ist aber schwierig. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  Jsem pouze dnes v Berlíně. •  Ich bin nur heute in Berlin. 

•  Jsi doma? •  Bist du zu Hause? 

•  To jsou ti noví. •  Das sind die Neuen. 
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•  Koalice není jednotná. •  Die Koalition ist sich nicht einig. 

•  Tisk už je tady. •  Die Presse ist schon da. 

•  Nejsem dobrý v chemii. •  Ich bin nicht gut in Chemie. 

•  Jsem aktivní ve sféře medicíny. •  Ich bin im medizinischen Bereich tätig. 

•  Jste Němec? •  Sie sind Deutscher? 

•  V tomto čase jsem sám. •  Derzeit bin ich allein. 

•  Povoláním jsem obchodník •  Ich bin Kaufman von Beruf. 

•  Jsem volný. •  Ich bin frei! 

•  Jsem velmi aktivní. •  Ich bin sehr aktiv. 

•  On je cizinec. •  Er ist Ausländer. 

•  To je pěkné. •  Das ist schön. 

•  Jsem ještě na cestě. •  Ich bin noch unterwegs. 

•  Otevření je zítra. •  Die Eröffnung ist morgen. 

•  Nachází se na cestě. •  Er befindet sich auf einer Reise. 

•  Zámek Schönbrunn je ve Vídni. •  Schloss Schönbrunn ist in Wien. 

•  To je těžké. •  Das ist schwer. 

•  Jen ty a já. •  Nur du und ich. 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  Dnes je středa. •  Heute ist Mittwoch 

•  Jsem hudebník. •  Ich bin Musiker. 

•  Tady je ještě místo. •  Hier ist noch Platz. 

•  Jsme už online? •  Sind wir schon online? 

•  Ona tady není. •  Sie ist nicht hier. 

•  Semafor je červený. •  Die Ampel ist rot. 

•  To je velmi praktické. •  Das ist sehr praktisch. 

•  Život je krásný. •  Das Leben ist schön. 

•  To je zajímavé. •  Das ist interessant. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  Sport je vražda. •  Sport ist Mord. 

•  To je jen regionální. •  Das ist nur regional. 

•  Přesně tak to je. •  Genau so ist das. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_poslouchejte německy!    

•  Nejsem dobrý v chemii. •  Ich bin nicht gut in Chemie. 

•  Jsem volný. •  Ich bin frei! 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  To je velmi elegantní. •  Das ist sehr elegant. 

•  Jsi doma? •  Bist du zu Hause? 

•  Jsem v cíli. •  Ich bin am Ziel. 

•  Život je krásný. •  Das Leben ist schön. 

•  To je pěkné. •  Das ist schön. 

•  Koalice není jednotná. •  Die Koalition ist sich nicht einig. 

•  To je skvělé. •  Das ist prima! 

•  To je velmi praktické. •  Das ist sehr praktisch. 

•  Reklama je důležitá. •  Werbung ist wichtig. 

•  Obloha je šedivá. •  Der Himmel ist grau. 

•  Ona tady není. •  Sie ist nicht hier. 

•  Jsem ještě na cestě. •  Ich bin noch unterwegs. 

•  Výhledy jsou kladné. •  Die Aussichten sind positiv. 

•  Dnes je středa. •  Heute ist Mittwoch 

•  Mladí jsou fascinováni technikou. •  Die Jungend ist technikbegeistert. 

•  Kde je záchod? •  Wo ist die Toilette? 

•  To je docela moderní. •  Das ist sehr modern. 

•  Kdo je to? •  Wer ist das? 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  Tady je ještě místo. •  Hier ist noch Platz. 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 

•  Jsem dělník. •  Ich bin Arbeiter. 

•  Kde jsi? •  Wo bist du? 

•  Je ještě školák. •  Er ist noch Schüler. 

•  Jsem unaven. •  Ich bin müde. 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  Export je slabý. •  Der Export ist schwach. 



 
22 

•  Mnichov je v Bavorsku. •  München ist in Bayern. 

•  Sport je vražda. •  Sport ist Mord. 

•  Jsem velmi spokojen. •  Ich bin sehr zufrieden. 

•  Jsem aktivní ve sféře medicíny. •  Ich bin im medizinischen Bereich tätig. 

•  To je černobílé. •  Das ist schwarz - weiß. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  Jsem velmi aktivní. •  Ich bin sehr aktiv. 

•  On nebo ona? •  Er oder sie? 

•  Jste tak milá. •  Sie sind so schön. 

•  To je těžké. •  Es ist schwierig. 

•  Nachází se na cestě. •  Er befindet sich auf einer Reise. 

•  To je jen regionální. •  Das ist nur regional. 

•  Jaká je situace? •  Wie ist die Lage? 

•  Je to špatné? •  Ist es schlimm? 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 

•  Já jsem tady. •  Ich bin hier! 

•  Kdo je ta osoba? •  Wer ist diese Person? 

•  To je těžké. •  Das ist schwer. 

•  Jak daleko to je? •  Wie weit ist es? 

•  On je policista. •  Er ist Polizist. 

•  Oni jsou tak milí. •  Sie sind so schön. 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Otevření je zítra. •  Die Eröffnung ist morgen. 

•  To je docela drahé. •  Das ist sehr teuer. 

•  To jsou ti noví. •  Das sind die Neuen. 

•  Ona je pěkná. •  Sie ist schön. 

•  On je cizinec. •  Er ist Ausländer. 

•  Jsem zaměstnanec. •  Ich bin Arbeitnehmer. 

•  Je pilotem. •  Er ist Pilot. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  To je příliš málo. •  Das ist zu wenig. 
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•  Jen ty a já. •  Nur du und ich. 

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  To je jednoduché. •  Das ist einfach. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  V tomto čase jsem sám. •  Derzeit bin ich allein. 

•  Je tady hodně lidí. •  Hier sind viele Leute. 

•  Jsem nemocný •  Ich bin krank. 

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  Zámek Schönbrunn je ve Vídni. •  Schloss Schönbrunn ist in Wien. 

•  Jsme už online? •  Sind wir schon online? 

•  Jsem pouze dnes v Berlíně. •  Ich bin nur heute in Berlin. 

•  Tisk už je tady. •  Die Presse ist schon da. 

•  Povoláním jsem obchodník •  Ich bin Kaufman von Beruf. 

•  To je ale těžké. •  Das ist aber schwierig. 

•  Je to stabilní? •  Ist das stabil? 

•  To je zajímavé. •  Das ist interessant. 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  Jsem neutrální. •  Ich bin neutral. 

•  To je v módě. •  Das ist in Mode. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Je to nové? •  Ist das neu? 

•  Kdy je ten veletrh v Berlíně? •  Wann ist die Messe in Berlin? 

•  Jsem hudebník. •  Ich bin Musiker. 

•  Je on zpátky? •  Ist er schon zurück? 

•  Jste Němec? •  Sie sind Deutscher? 

•  To je fantastické. •  Das ist fantastisch. 

•  To je skvělé. •  Das ist super! 

•  Semafor je červený. •  Die Ampel ist rot. 

•  Dnes je slunečno. •  Heute ist es sonnig. 

•  Jsem hotov. •  Ich bin fertig. 

•  Je populární. •  Er ist populär. 

•  Přesně tak to je. •  Genau so ist das. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_karty   
 

Ich bin hier! Wo ist die Toilette? München ist in Bayern. 

Hier ist noch Platz. Er ist Ausländer. Ich bin noch unterwegs. 

Schloss Schönbrunn ist in 
Wien. 

Heute ist es sonnig. Heute ist Mittwoch 

Ich bin müde. Das ist in Mode. Ich bin krank. 

Wie alt sind Sie? Wo bist du? Wer ist das? 

Derzeit bin ich allein. Ich bin nur heute in Berlin. Wer bist du? 
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Mnichov je v Bavorsku. Kde je záchod? Já jsem tady. 

Jsem ještě na cestě. On je cizinec. Tady je ještě místo. 

Dnes je středa. Dnes je slunečno. 
Zámek Schönbrunn je ve 

Vídni. 

Jsem nemocný To je v módě. Jsem unaven. 

Kdo je to? Kde jsi? Jak starý jste? 

Kdo jsi? Jsem pouze dnes v Berlíně. V tomto čase jsem sám. 
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Die Eröffnung ist morgen. Der Export ist schwach. Er ist Pilot. 

Ich bin am Ziel. Sind wir schon online? Ich bin Kaufman von Beruf. 

Er ist noch Schüler. 
Ich bin im medizinischen 

Bereich tätig. 
Ich bin Arbeitnehmer. 

Ich bin Arbeiter. Wann ist die Messe in Berlin? Er ist Polizist. 

Sie sind so schön. Ist er schon zurück? Bist du zu Hause? 

Wer ist diese Person? Hier sind viele Leute. Wie ist die Lage? 
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Je pilotem. Export je slabý. Otevření je zítra. 

Povoláním jsem obchodník Jsme už online? Jsem v cíli. 

Jsem zaměstnanec. 
Jsem aktivní ve sféře 

medicíny. 
Je ještě školák. 

On je policista. Kdy je ten veletrh v Berlíně? Jsem dělník. 

Jsi doma? Je on zpátky? Jste tak milá. 

Jaká je situace? Je tady hodně lidí. Kdo je ta osoba? 
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Die Koalition ist sich nicht 
einig. 

Die Jungend ist 
technikbegeistert. 

Die Presse ist schon da. 

Er befindet sich auf einer 
Reise. 

Ich bin neutral. Er ist populär. 

Das ist nur regional. Das ist interessant. Ist das stabil? 

Das ist zu wenig. Das ist fantastisch. Das ist sehr modern. 

Das ist einfach. Wie weit ist es? Das ist schwer. 

Ist das neu? Ich bin frei! Das ist super! 
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Tisk už je tady. 
Mladí jsou fascinováni 

technikou. 
Koalice není jednotná. 

Je populární. Jsem neutrální. Nachází se na cestě. 

Je to stabilní? To je zajímavé. To je jen regionální. 

To je docela moderní. To je fantastické. To je příliš málo. 

To je těžké. Jak daleko to je? To je jednoduché. 

To je skvělé. Jsem volný. Je to nové? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

Das ist prima! Das ist sehr elegant. Der Himmel ist grau. 

Ich bin sehr zufrieden. Ist es schlimm? Das Leben ist schön. 

Ich bin sehr aktiv. Die Aussichten sind positiv. Das ist sehr praktisch. 

Das ist sehr teuer. Ich bin fertig. Das ist aber schwierig. 

Das sind die Neuen. Das ist schön. Das ist schwarz - weiß. 

Die Ampel ist rot. Es ist schön. Es ist schwierig. 
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Obloha je šedivá. To je velmi elegantní. To je skvělé. 

Život je krásný. Je to špatné? Jsem velmi spokojen. 

To je velmi praktické. Výhledy jsou kladné. Jsem velmi aktivní. 

To je ale těžké. Jsem hotov. To je docela drahé. 

To je černobílé. To je pěkné. To jsou ti noví. 

To je těžké. To je pěkné. Semafor je červený. 
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Sport ist Mord. Werbung ist wichtig. Ich bin Musiker. 

Ich bin nicht gut in Chemie. Du und Ich Was ist das? 

Wer sind Sie? Sie ist nicht hier. Es ist schön. 

Sie ist schön. Sie sind Deutscher? Wie alt sind Sie? 

Sie sind so schön. Wer sind Sie? Wer bist du? 

Nur du und ich. Er oder sie? Du bist aber neugierig! 
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Jsem hudebník. Reklama je důležitá. Sport je vražda. 

Co je to? Ty a já Nejsem dobrý v chemii. 

To je pěkné. Ona tady není. Kdo jste? 

Jak starý jste? Jste Němec? Ona je pěkná. 

Kdo jsi? Kdo jste? Oni jsou tak milí. 

Ty jsi ale zvědavý. On nebo ona? Jen ty a já. 
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Du und Ich Du und Ich Was ist das? 

Du bist aber neugierig! Genau so ist das. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Co je to? Ty a já Ty a já 

-  Přesně tak to je. Ty jsi ale zvědavý. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_test   
 

•  Život je krásný. ................................................................. 

•  Jste Němec? ................................................................. 

•  On nebo ona? ................................................................. 

•  Semafor je červený. ................................................................. 

•  On je policista. ................................................................. 

•  Jsem pouze dnes v Berlíně. ................................................................. 

•  Výhledy jsou kladné. ................................................................. 

•  Jsem neutrální. ................................................................. 

•  To je ale těžké. ................................................................. 

•  Jsem zaměstnanec. ................................................................. 

•  Export je slabý. ................................................................. 

•  To je zajímavé. ................................................................. 

•  Je ještě školák. ................................................................. 

•  Kdo je to? ................................................................. 

•  Dnes je slunečno. ................................................................. 

•  Tady je ještě místo. ................................................................. 

•  Jsme už online? ................................................................. 

•  Zámek Schönbrunn je ve Vídni. ................................................................. 

•  Kde jsi? ................................................................. 

•  Ona je pěkná. ................................................................. 

•  Já jsem tady. ................................................................. 

•  Ty a já ................................................................. 
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•  Tisk už je tady. ................................................................. 

•  To je fantastické. ................................................................. 

•  Kdo jste? ................................................................. 

•  Je to špatné? ................................................................. 

•  Je on zpátky? ................................................................. 

•  Ty a já ................................................................. 

•  To je skvělé. ................................................................. 

•  Jsem aktivní ve sféře medicíny. ................................................................. 

•  To je velmi praktické. ................................................................. 

•  To jsou ti noví. ................................................................. 

•  Jak starý jste? ................................................................. 

•  Ty jsi ale zvědavý. ................................................................. 

•  Je pilotem. ................................................................. 

•  Jak starý jste? ................................................................. 

•  V tomto čase jsem sám. ................................................................. 

•  Co je to? ................................................................. 

•  Ona tady není. ................................................................. 

•  Kde je záchod? ................................................................. 

•  Otevření je zítra. ................................................................. 

•  Je tady hodně lidí. ................................................................. 

•  Jsem v cíli. ................................................................. 

•  Obloha je šedivá. ................................................................. 

•  To je příliš málo. ................................................................. 
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•  To je těžké. ................................................................. 

•  Jsem nemocný ................................................................. 

•  Jak daleko to je? ................................................................. 

•  Je to nové? ................................................................. 

•  Je populární. ................................................................. 

•  To je skvělé. ................................................................. 

•  To je docela drahé. ................................................................. 

•  Jsem ještě na cestě. ................................................................. 

•  Jsem velmi aktivní. ................................................................. 

•  Mladí jsou fascinováni technikou. ................................................................. 

•  To je pěkné. ................................................................. 

•  To je těžké. ................................................................. 

•  Jsem volný. ................................................................. 

•  Kdo jsi? ................................................................. 

•  Jsem hudebník. ................................................................. 

•  Kdo jste? ................................................................. 

•  To je černobílé. ................................................................. 

•  Oni jsou tak milí. ................................................................. 

•  Nachází se na cestě. ................................................................. 

•  To je pěkné. ................................................................. 

•  To je docela moderní. ................................................................. 

•  Jste tak milá. ................................................................. 

•  Jsi doma? ................................................................. 
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•  Přesně tak to je. ................................................................. 

•  Kdo jsi? ................................................................. 

•  To je pěkné. ................................................................. 

•  Jsem dělník. ................................................................. 

•  To je v módě. ................................................................. 

•  Dnes je středa. ................................................................. 

•  Sport je vražda. ................................................................. 

•  Reklama je důležitá. ................................................................. 

•  Nejsem dobrý v chemii. ................................................................. 

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

•  Mnichov je v Bavorsku. ................................................................. 

•  Jsem unaven. ................................................................. 

•  To je jen regionální. ................................................................. 

•  Co je to? ................................................................. 

•  Koalice není jednotná. ................................................................. 

•  Povoláním jsem obchodník ................................................................. 

•  Jsem velmi spokojen. ................................................................. 

•  On je cizinec. ................................................................. 

•  To je velmi elegantní. ................................................................. 

•  To je jednoduché. ................................................................. 

•  Ty a já ................................................................. 

•  Je to stabilní? ................................................................. 

•  Kdo je ta osoba? ................................................................. 
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•  Jen ty a já. ................................................................. 

•  Kdy je ten veletrh v Berlíně? ................................................................. 

•  Jaká je situace? ................................................................. 

•  Ty jsi ale zvědavý. ................................................................. 
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Lekce 01_sloveso SEIN_test_klíč  
 

•  Život je krásný. •  Das Leben ist schön. 

•  Jste Němec? •  Sie sind Deutscher? 

•  On nebo ona? •  Er oder sie? 

•  Semafor je červený. •  Die Ampel ist rot. 

•  On je policista. •  Er ist Polizist. 

•  Jsem pouze dnes v Berlíně. •  Ich bin nur heute in Berlin. 

•  Výhledy jsou kladné. •  Die Aussichten sind positiv. 

•  Jsem neutrální. •  Ich bin neutral. 

•  To je ale těžké. •  Das ist aber schwierig. 

•  Jsem zaměstnanec. •  Ich bin Arbeitnehmer. 

•  Export je slabý. •  Der Export ist schwach. 

•  To je zajímavé. •  Das ist interessant. 

•  Je ještě školák. •  Er ist noch Schüler. 

•  Kdo je to? •  Wer ist das? 

•  Dnes je slunečno. •  Heute ist es sonnig. 

•  Tady je ještě místo. •  Hier ist noch Platz. 

•  Jsme už online? •  Sind wir schon online? 

•  Zámek Schönbrunn je ve Vídni. •  Schloss Schönbrunn ist in Wien. 

•  Kde jsi? •  Wo bist du? 

•  Ona je pěkná. •  Sie ist schön. 

•  Já jsem tady. •  Ich bin hier! 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Tisk už je tady. •  Die Presse ist schon da. 

•  To je fantastické. •  Das ist fantastisch. 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  Je to špatné? •  Ist es schlimm? 

•  Je on zpátky? •  Ist er schon zurück? 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  To je skvělé. •  Das ist super! 

•  Jsem aktivní ve sféře medicíny. •  Ich bin im medizinischen Bereich tätig. 

•  To je velmi praktické. •  Das ist sehr praktisch. 
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•  To jsou ti noví. •  Das sind die Neuen. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 

•  Je pilotem. •  Er ist Pilot. 

•  Jak starý jste? •  Wie alt sind Sie? 

•  V tomto čase jsem sám. •  Derzeit bin ich allein. 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Ona tady není. •  Sie ist nicht hier. 

•  Kde je záchod? •  Wo ist die Toilette? 

•  Otevření je zítra. •  Die Eröffnung ist morgen. 

•  Je tady hodně lidí. •  Hier sind viele Leute. 

•  Jsem v cíli. •  Ich bin am Ziel. 

•  Obloha je šedivá. •  Der Himmel ist grau. 

•  To je příliš málo. •  Das ist zu wenig. 

•  To je těžké. •  Es ist schwierig. 

•  Jsem nemocný •  Ich bin krank. 

•  Jak daleko to je? •  Wie weit ist es? 

•  Je to nové? •  Ist das neu? 

•  Je populární. •  Er ist populär. 

•  To je skvělé. •  Das ist prima! 

•  To je docela drahé. •  Das ist sehr teuer. 

•  Jsem ještě na cestě. •  Ich bin noch unterwegs. 

•  Jsem velmi aktivní. •  Ich bin sehr aktiv. 

•  Mladí jsou fascinováni technikou. •  Die Jungend ist technikbegeistert. 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  To je těžké. •  Das ist schwer. 

•  Jsem volný. •  Ich bin frei! 

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  Jsem hudebník. •  Ich bin Musiker. 

•  Kdo jste? •  Wer sind Sie? 

•  To je černobílé. •  Das ist schwarz - weiß. 

•  Oni jsou tak milí. •  Sie sind so schön. 
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•  Nachází se na cestě. •  Er befindet sich auf einer Reise. 

•  To je pěkné. •  Das ist schön. 

•  To je docela moderní. •  Das ist sehr modern. 

•  Jste tak milá. •  Sie sind so schön. 

•  Jsi doma? •  Bist du zu Hause? 

•  Přesně tak to je. •  Genau so ist das. 

•  Kdo jsi? •  Wer bist du? 

•  To je pěkné. •  Es ist schön. 

•  Jsem dělník. •  Ich bin Arbeiter. 

•  To je v módě. •  Das ist in Mode. 

•  Dnes je středa. •  Heute ist Mittwoch 

•  Sport je vražda. •  Sport ist Mord. 

•  Reklama je důležitá. •  Werbung ist wichtig. 

•  Nejsem dobrý v chemii. •  Ich bin nicht gut in Chemie. 

•  Jsem hotov. •  Ich bin fertig. 

•  Mnichov je v Bavorsku. •  München ist in Bayern. 

•  Jsem unaven. •  Ich bin müde. 

•  To je jen regionální. •  Das ist nur regional. 

•  Co je to? •  Was ist das? 

•  Koalice není jednotná. •  Die Koalition ist sich nicht einig. 

•  Povoláním jsem obchodník •  Ich bin Kaufman von Beruf. 

•  Jsem velmi spokojen. •  Ich bin sehr zufrieden. 

•  On je cizinec. •  Er ist Ausländer. 

•  To je velmi elegantní. •  Das ist sehr elegant. 

•  To je jednoduché. •  Das ist einfach. 

•  Ty a já •  Du und Ich 

•  Je to stabilní? •  Ist das stabil? 

•  Kdo je ta osoba? •  Wer ist diese Person? 

•  Jen ty a já. •  Nur du und ich. 

•  Kdy je ten veletrh v Berlíně? •  Wann ist die Messe in Berlin? 

•  Jaká je situace? •  Wie ist die Lage? 

•  Ty jsi ale zvědavý. •  Du bist aber neugierig! 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  verkaufen - ich verkaufe, du verkaufst, er 
verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie 
verkaufen 

•  prodat 

•  spielen - ich spiele, du spielst, er spielt, wir 
spielen, ihr spielt, sie spielen 

•  hrát 

•  Frieden, der •  mír 

•  Nudel, die •  nudle 

•  Aktivität, die •  aktivita 

•  Monat, der, Monate •  měsíc 

•  woher •  odkud 

•  Industrie, die •  průmysl 

•  gehen- Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, 
ihr geht, sie gehen 

•  jít 

•  wann •  kdy 

•  Urlaub, der •  dovolená 

•  Schokolade, die •  čokoláda 

•  konkrete •  konkrétní 

•  heißen- ich heiße, du heißt, er heißt, wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

•  jmenovat se 

•  getrennt •  zvlášť 

•  Deutschland •  Německo 

•  Geburtstag, der •  narozeniny 

•  lernen - ich lerne, du lernst, er lernt, wir 
lernen, ihr lernt, sie lernen 

•  učit se, dozvědět se 

•  regnen - es regnet •  pršet 

•  täglich •  denně 

•  Drittel, das •  třetina 

•  stimmen •  sedět 

•  also •  takže 

•  wohnen - ich wohne, du wohnst, er wohnt, 
wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen 

•  bydlet 

•  zehn •  deset 

•  Mitte, die •  střed 

•  gern •  rád 
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•  internationale •  mezinárodní 

•  Viertel, das •  čtvrt 

•  heißen - ich heiße, du heißt , er heißt , wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

•  jmenovat se 

•  fünf •  pět 

•  Hauptbahnhof, der •  hlavní nádraží 

•  erklären - ich erkläre, du erklärst, er erklärt, 
wir erklären, ihr erklärt, sie erklären 

•  vysvětlit 

•  finanzielle •  finanční 

•  durch •  skrz, přes 

•  leicht •  lehký 

•  offene •  otevřený 

•  schon •  již, už 

•  Chips, die •  chipsy 

•  bleiben - ich bleibe, du bleibst, er bleibt, wir 
bleiben, ihr bleibt, sie bleiben 

•  zůstat 

•  glauben - ich glaube, du glaubst, er glaubt, 
wir glauben, ihr glaubt, sie glauben 

•  věřit 

•  Besuch, der •  návštěva 

•  Woche, die, Wochen •  týden 

•  drei •  tři 

•  sieben •  sedm 

•  Personen, die •  osoby 

•  nach •  do, po 

•  Österreich •  Rakousko 

•  international •  mezinárodní 

•  Donnerstag, der •  čtvrtek 

•  passen •  pasovat 

•  elf •  jedenáct 

•  er •  on 

•  trinken - ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir 
trinken, ihr trinkt, sie trinken 

•  pít 

•  manchmal •  někdy 

•  Nicht •  ne 
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•  Zahlen, die •  číslice 

•  brauchen- ich brauche, du brauchst, er 
braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen 

•  potřebuji - potřebuje 

•  meinen - ich meine, du meinst, er meint, wir 
meinen, ihr meint, sie meinen 

•  mínit 

•  Urlaub, der •  dovolená 

•  nach •  do, po 

•  immer •  vždy 

•  hoffen - ich hoffe, du hoffst, er hofft, wir 
hoffen, ihr hofft, sie hoffen 

•  doufat 

•  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

•  mít 

•  Tourismus, der •  turismus 

•  Sekretariat, das •  sekretariát 

•  Stunde, die, Stunden •  hodina 

•  stehen - ich stehe, du stehst, er steht, wir 
stehen, ihr steht, sie stehen 

•  stát 

•  sechs •  šest 

•  Es geht •  Jde to. 

•  entlang •  podél 

•  Kritiker, der •  kritik 

•  gerne •  rád 

•  planen •  plánovat 

•  Spanien •  Španělsko 

•  Ärzte, die •  lékaři 

•  duschen •  sprchovat se 

•  kosten •  stát 

•  Provinz, die •  provincie, vzdálená oblast 

•  Wasser, das •  voda 

•  du •  ty 

•  Samstag, der •  sobota 

•  wenn •  když 

•  bezahlen - ich bezahle, du bezahlst, er 
bezahlt, wir bezahlen, ihr bezahlt, sie bezahlen 

•  zaplatit 

•  Literatur, die •  literatura 
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•  Fußball, der •  fotbal 

•  zentral •  centrální, ústřední 

•  warum •  proč 

•  Hektar, der •  hektar 

•  verstehen •  rozumět 

•  Winter, der •  zima 

•  Orchester, das •  orchestr 

•  langsam •  pomalu 

•  Hilfe, die •  pomoc 

•  Zeit, die •  čas 

•  Angst, die •  strach 

•  mal •  někdy 

•  Europa •  Evropa 

•  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

•  mít 

•  Fans •  fanoušci 

•  ein bisschen •  trochu 

•  Nein •  ne 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_slovní zásoba_přeložte!    

•  když •  wenn 

•  průmysl •  Industrie, die 

•  denně •  täglich 

•  fanoušci •  Fans 

•  literatura •  Literatur, die 

•  třetina •  Drittel, das 

•  trochu •  ein bisschen 

•  mít •  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

•  čas •  Zeit, die 

•  jmenovat se •  heißen - ich heiße, du heißt , er heißt , wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

•  Jde to. •  Es geht 
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•  mezinárodní •  international 

•  strach •  Angst, die 

•  mít •  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

•  rozumět •  verstehen 

•  lehký •  leicht 

•  doufat •  hoffen - ich hoffe, du hoffst, er hofft, wir 
hoffen, ihr hofft, sie hoffen 

•  pasovat •  passen 

•  narozeniny •  Geburtstag, der 

•  vysvětlit •  erklären - ich erkläre, du erklärst, er erklärt, 
wir erklären, ihr erklärt, sie erklären 

•  centrální, ústřední •  zentral 

•  finanční •  finanzielle 

•  do, po •  nach 

•  týden •  Woche, die, Wochen 

•  pomalu •  langsam 

•  bydlet •  wohnen - ich wohne, du wohnst, er wohnt, 
wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen 

•  někdy •  mal 

•  jedenáct •  elf 

•  rád •  gern 

•  mínit •  meinen - ich meine, du meinst, er meint, wir 
meinen, ihr meint, sie meinen 

•  podél •  entlang 

•  skrz, přes •  durch 

•  hektar •  Hektar, der 

•  otevřený •  offene 

•  pršet •  regnen - es regnet 

•  mezinárodní •  internationale 

•  on •  er 

•  chipsy •  Chips, die 

•  již, už •  schon 

•  osoby •  Personen, die 
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•  čokoláda •  Schokolade, die 

•  zůstat •  bleiben - ich bleibe, du bleibst, er bleibt, wir 
bleiben, ihr bleibt, sie bleiben 

•  kdy •  wann 

•  hlavní nádraží •  Hauptbahnhof, der 

•  Rakousko •  Österreich 

•  dovolená •  Urlaub, der 

•  stát •  kosten 

•  hrát •  spielen - ich spiele, du spielst, er spielt, wir 
spielen, ihr spielt, sie spielen 

•  čtvrt •  Viertel, das 

•  hodina •  Stunde, die, Stunden 

•  kritik •  Kritiker, der 

•  střed •  Mitte, die 

•  prodat •  verkaufen - ich verkaufe, du verkaufst, er 
verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie 
verkaufen 

•  věřit •  glauben - ich glaube, du glaubst, er glaubt, 
wir glauben, ihr glaubt, sie glauben 

•  někdy •  manchmal 

•  učit se, dozvědět se •  lernen - ich lerne, du lernst, er lernt, wir 
lernen, ihr lernt, sie lernen 

•  orchestr •  Orchester, das 

•  aktivita •  Aktivität, die 

•  jít •  gehen- Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, 
ihr geht, sie gehen 

•  Německo •  Deutschland 

•  pomoc •  Hilfe, die 

•  zaplatit •  bezahlen - ich bezahle, du bezahlst, er 
bezahlt, wir bezahlen, ihr bezahlt, sie bezahlen 

•  sobota •  Samstag, der 

•  čtvrtek •  Donnerstag, der 

•  proč •  warum 

•  do, po •  nach 

•  ty •  du 
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•  dovolená •  Urlaub, der 

•  Španělsko •  Spanien 

•  turismus •  Tourismus, der 

•  návštěva •  Besuch, der 

•  pít •  trinken - ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir 
trinken, ihr trinkt, sie trinken 

•  Evropa •  Europa 

•  mír •  Frieden, der 

•  deset •  zehn 

•  odkud •  woher 

•  sprchovat se •  duschen 

•  šest •  sechs 

•  potřebuji - potřebuje •  brauchen- ich brauche, du brauchst, er 
braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen 

•  konkrétní •  konkrete 

•  ne •  Nicht 

•  nudle •  Nudel, die 

•  voda •  Wasser, das 

•  měsíc •  Monat, der, Monate 

•  provincie, vzdálená oblast •  Provinz, die 

•  stát •  stehen - ich stehe, du stehst, er steht, wir 
stehen, ihr steht, sie stehen 

•  takže •  also 

•  zvlášť •  getrennt 

•  zima •  Winter, der 

•  sekretariát •  Sekretariat, das 

•  fotbal •  Fußball, der 

•  plánovat •  planen 

•  sedm •  sieben 

•  rád •  gerne 

•  jmenovat se •  heißen- ich heiße, du heißt, er heißt, wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

•  číslice •  Zahlen, die 

•  sedět •  stimmen 
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•  tři •  drei 

•  pět •  fünf 

•  vždy •  immer 

•  lékaři •  Ärzte, die 

•  ne •  Nein 
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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!    

•  Wir fahren nach Deutschland. •  Jedeme do Německa. 

•  Ich erkläre es gern noch einmal. •  Rád to vysvětlím ještě jednou. 

•  Er verkauft alles. •  On prodává vše. 

•  Ich studiere Literatur. •  Studuji literaturu. 

•  Ich gehe täglich joggen. •  Chodím denně běhat. 

•  Samstag kommt vor Sonntag. •  Sobota přichází před nedělí. 

•  Wo ist das Sekretariat? •  Kde je sekretariát? 

•  Das mache ich gern. •  To dělám rád. 

•  Wir gehen essen. •  Jdeme jíst. 

•  Das Wasser ist klar. •  Voda je čistá. 

•  Er hat viele Fans. •  Má hodně fanoušků. 

•  Er spielt gut. •  Hraje dobře. 

•  Ich gehe Fußball spielen. •  Chodím hrát fotbal. 

•  Heute spielt sein Orchester. •  Dnes hraje jeho orchestr. 

•  Er kommt zu Besuch. •  Přijde na návštěvu. 

•  Wie heißt du? •  Jak se jmenuješ? 

•  Ich hoffe du kommst auch. •  Doufám, že přijdeš také. 

•  Ich glaube das geht nicht. •  Myslím, že to nejde. 

•  Wieviel kostet es? •  Kolik to stojí? 

•  Es regnet immer. •  Pořád prší. 

•  Ich verstehe nur ein bisschen. •  Rozumím jen trochu. 

•  Diese Woche habe ich Urlaub. •  Tento týden mám prázdniny. 

•  Also kommst du? •  Takže přijdeš? 

•  Ich bezahle das. •  Zaplatím to. 

•  Ich koche Nudeln. •  Vařím nudle. 

•  Immer wieder gerne. •  Vždy a znovu rád 

•  Es wird Sommer. •  Bude léto. 

•  Was plant er? •  Co plánuje? 

•  Donnerstag kommt nach Mittwoch. •  Čtvrtek přijde po středě. 

•  Ein Ganzes hat vier Viertel. •  Celek má čtyři čtvrtiny. 

•  Eine Stunde hat 60 Minuten. •  Hodina má šedesát minut. 
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•  Ich betreibe viele Aktivitäten. •  Provozuji hodně aktivit. 

•  Wie geht es? Es geht. •  Jak se daří? Daří se. 

•  Wo ist der Hauptbahnhof? •  Kde je hlavní nádraží? 

•  Zahlen Sie zusammen oder getrennt? •  Platíte dohromady nebo zvlášť? 

•  Ich fahre immer langsam. •  Jezdím vždy pomalu. 

•  Ich gehe die Straße entlang. •  Jdu podél cesty. 

•  Das passt nicht. •  To nepasuje. 

•  Ich wohne in Berlin Mitte. •  Bydlím v centru Berlína. 

•  Ich habe 10 Hektar Grundstück. •  Mám pozemek 10 Ha. 

•  Ich esse gern Chips. •  Rád jím čipsy. 

•  Jeder bekommt ein Drittel. •  Každý dostane třetinu. 

•  Ich warte seit Monaten. •  Čekám už měsíce 

•  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? •  Znáš všechny číslice německy? 

•  Ich habe sechs Kinder. •  Mám šest dětí. 

•  Ich komme um fünf. •  Přijdu v pět. 

•  Die Industrie in Deutschland boomt. •  Průmysl v Německu je v prudkém růstu. 

•  Was trinken wir? •  Co pijeme? 

•  Ich habe Angst. •  Mám strach. 

•  Er kommt aus Wien. •  On pochází z Vídně. 

•  Er hat finanzielle Schwierigkeiten. •  Má finanční těžkosti. 

•  Ich brauche Hilfe! •  Potřebuji pomoc! 

•  Ich komme um zehn. •  Přijdu v deset. 

•  Ich fahre durch Berlin. •  Jedu přes Berlín. 

•  Und das weißt du woher? •  A tohle víš odkud? 

•  Das Hotel liegt sehr zentral. •  Hotel leží docela v centru. 

•  Ich liebe Schokolade. •  Miluji čokoládu. 

•  Wenn Du kommst. •  Když přijdeš … 

•  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. •  Tento rok letím do Španělska. 

•  Ich habe noch Urlaub. •  Mám ještě prázdniny. 

•  Ich komme aus der Provinz. •  Pocházím z provincie. 

•  Haben sie konkrete Daten? •  Máte konkrétní data? 

•  Er heißt Michael. •  Jmenuje se Michael. 
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•  Das stimmt! •  To sedí. 

•  Ich lebe in Europa. •  Žiji v Evropě. 

•  So leicht geht das nicht. •  Tak snadno to nejde. 

•  Es kostet drei Euro. •  Stojí to tři eura. 

•  Wann kommst du wieder? •  Kdy přijdeš zase? 

•  Das mache ich nicht. •  To nedělám. 

•  Er hat noch offene Rechnungen. •  Má ještě otevřené účty 

•  Wir lernen zusammen. •  Učíme se spolu. 

•  Was hast du? •  Co máš? 

•  Es warten noch andere Personen. •  Čekají ještě další osoby. 

•  Ich habe viele Kritiker. •  Mám spoustu kritiků 

•  Er meint wir sind falsch. •  Myslí, že jsme špatně. 

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

•  Hast du Zeit? •  Máš čas? 

•  Er bleibt noch. •  Ještě zůstává. 

•  Die Ärzte machen Visite. •  Lékaři dělají vizity. 

•  Ich verstehe nicht. •  Nerozumím. 

•  Er braucht mehr Zeit •  Potřebuje více času. 

•  Ich muss mal weg. •  Musím už pryč. 

•  Er steht dort. •  On stojí tam. 

•  Sieben kommt nach sechs. •  Sedmička přichází po šestce. 

•  Wir fahren nach Deutschland. •  Jedeme do Německa. 

•  Ich habe heute Geburtstag. •  Dnes mám narozeniny. 

•  Manchmal mache auch ich Fehler. •  Někdy dělám i já chybu. 

•  Wir arbeiten international. •  Pracujeme mezinárodně. 

•  Ich gehe duschen. •  Jdu se osprchovat. 

•  Wir fahren nach Deutschland. •  Jedeme do Německa. 

•  Hast du Zeit? •  Máš čas? 

•  Der Winter wird kalt. •  Zima bude chladná. 

•  Das geht alles automatisch. •  To jde vše automaticky. 

•  Warum machst du das? •  Proč to děláš? 

•  Ich habe Urlaub. •  Mám dovolenou. 
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•  Ich komme aus Österreich. •  Pocházím z Rakouska. 

•  Berlin lebt vom Tourismus. •  Berlín žije z turismu. 

•  Wir leben heute in Frieden. •  Dnes žijeme v míru. 

•  Nein, das glaube ich nicht. •  Ne, tomu nevěřím. 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_procvičovací věty_přeložte!    

•  Stojí to tři eura. •  Es kostet drei Euro. 

•  Chodím denně běhat. •  Ich gehe täglich joggen. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Jdu se osprchovat. •  Ich gehe duschen. 

•  Přijdu v pět. •  Ich komme um fünf. 

•  Proč to děláš? •  Warum machst du das? 

•  Kde je sekretariát? •  Wo ist das Sekretariat? 

•  Tento týden mám prázdniny. •  Diese Woche habe ich Urlaub. 

•  Dnes hraje jeho orchestr. •  Heute spielt sein Orchester. 

•  Znáš všechny číslice německy? •  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? 

•  On prodává vše. •  Er verkauft alles. 

•  Jezdím vždy pomalu. •  Ich fahre immer langsam. 

•  Tak snadno to nejde. •  So leicht geht das nicht. 

•  Miluji čokoládu. •  Ich liebe Schokolade. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Čekám už měsíce •  Ich warte seit Monaten. 

•  Co máš? •  Was hast du? 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Někdy dělám i já chybu. •  Manchmal mache auch ich Fehler. 

•  To dělám rád. •  Das mache ich gern. 

•  To sedí. •  Das stimmt! 

•  Zima bude chladná. •  Der Winter wird kalt. 

•  Sobota přichází před nedělí. •  Samstag kommt vor Sonntag. 

•  Mám strach. •  Ich habe Angst. 

•  Učíme se spolu. •  Wir lernen zusammen. 

•  Tento rok letím do Španělska. •  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. 
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•  Rozumím jen trochu. •  Ich verstehe nur ein bisschen. 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 

•  Má ještě otevřené účty •  Er hat noch offene Rechnungen. 

•  A tohle víš odkud? •  Und das weißt du woher? 

•  Provozuji hodně aktivit. •  Ich betreibe viele Aktivitäten. 

•  Rád jím čipsy. •  Ich esse gern Chips. 

•  Co pijeme? •  Was trinken wir? 

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

•  Hraje dobře. •  Er spielt gut. 

•  Rád to vysvětlím ještě jednou. •  Ich erkläre es gern noch einmal. 

•  Mám šest dětí. •  Ich habe sechs Kinder. 

•  Sedmička přichází po šestce. •  Sieben kommt nach sechs. 

•  Mám pozemek 10 Ha. •  Ich habe 10 Hektar Grundstück. 

•  Co plánuje? •  Was plant er? 

•  Má finanční těžkosti. •  Er hat finanzielle Schwierigkeiten. 

•  Zaplatím to. •  Ich bezahle das. 

•  To nedělám. •  Das mache ich nicht. 

•  Kde je hlavní nádraží? •  Wo ist der Hauptbahnhof? 

•  Lékaři dělají vizity. •  Die Ärzte machen Visite. 

•  Kolik to stojí? •  Wieviel kostet es? 

•  Bydlím v centru Berlína. •  Ich wohne in Berlin Mitte. 

•  Žiji v Evropě. •  Ich lebe in Europa. 

•  Dnes mám narozeniny. •  Ich habe heute Geburtstag. 

•  Dnes žijeme v míru. •  Wir leben heute in Frieden. 

•  Průmysl v Německu je v prudkém růstu. •  Die Industrie in Deutschland boomt. 

•  Takže přijdeš? •  Also kommst du? 

•  Celek má čtyři čtvrtiny. •  Ein Ganzes hat vier Viertel. 

•  Vařím nudle. •  Ich koche Nudeln. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Chodím hrát fotbal. •  Ich gehe Fußball spielen. 

•  Studuji literaturu. •  Ich studiere Literatur. 
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•  Potřebuje více času. •  Er braucht mehr Zeit 

•  Jdeme jíst. •  Wir gehen essen. 

•  Ještě zůstává. •  Er bleibt noch. 

•  Hotel leží docela v centru. •  Das Hotel liegt sehr zentral. 

•  Jak se daří? Daří se. •  Wie geht es? Es geht. 

•  Pořád prší. •  Es regnet immer. 

•  Platíte dohromady nebo zvlášť? •  Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

•  Jedu přes Berlín. •  Ich fahre durch Berlin. 

•  Pocházím z provincie. •  Ich komme aus der Provinz. 

•  To jde vše automaticky. •  Das geht alles automatisch. 

•  Přijdu v deset. •  Ich komme um zehn. 

•  Mám spoustu kritiků •  Ich habe viele Kritiker. 

•  Když přijdeš … •  Wenn Du kommst. 

•  Jak se jmenuješ? •  Wie heißt du? 

•  Každý dostane třetinu. •  Jeder bekommt ein Drittel. 

•  Má hodně fanoušků. •  Er hat viele Fans. 

•  Přijde na návštěvu. •  Er kommt zu Besuch. 

•  Pocházím z Rakouska. •  Ich komme aus Österreich. 

•  Pracujeme mezinárodně. •  Wir arbeiten international. 

•  Myslím, že to nejde. •  Ich glaube das geht nicht. 

•  Myslí, že jsme špatně. •  Er meint wir sind falsch. 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 

•  Nerozumím. •  Ich verstehe nicht. 

•  Jdu podél cesty. •  Ich gehe die Straße entlang. 

•  Potřebuji pomoc! •  Ich brauche Hilfe! 

•  Jmenuje se Michael. •  Er heißt Michael. 

•  Kdy přijdeš zase? •  Wann kommst du wieder? 

•  Vždy a znovu rád •  Immer wieder gerne. 

•  On stojí tam. •  Er steht dort. 

•  Doufám, že přijdeš také. •  Ich hoffe du kommst auch. 

•  Čekají ještě další osoby. •  Es warten noch andere Personen. 

•  Berlín žije z turismu. •  Berlin lebt vom Tourismus. 
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•  Čtvrtek přijde po středě. •  Donnerstag kommt nach Mittwoch. 

•  Voda je čistá. •  Das Wasser ist klar. 

•  Musím už pryč. •  Ich muss mal weg. 

•  To nepasuje. •  Das passt nicht. 

•  Máte konkrétní data? •  Haben sie konkrete Daten? 

•  Mám ještě prázdniny. •  Ich habe noch Urlaub. 

•  Mám dovolenou. •  Ich habe Urlaub. 

•  Hodina má šedesát minut. •  Eine Stunde hat 60 Minuten. 

•  Ne, tomu nevěřím. •  Nein, das glaube ich nicht. 

 

Lekce 02_časování pravidelných sloves_poslouchejte německy!    

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Sedmička přichází po šestce. •  Sieben kommt nach sechs. 

•  Tak snadno to nejde. •  So leicht geht das nicht. 

•  To sedí. •  Das stimmt! 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 

•  Kde je sekretariát? •  Wo ist das Sekretariat? 

•  Pocházím z provincie. •  Ich komme aus der Provinz. 

•  To nepasuje. •  Das passt nicht. 

•  Jak se jmenuješ? •  Wie heißt du? 

•  Čekají ještě další osoby. •  Es warten noch andere Personen. 

•  Kolik to stojí? •  Wieviel kostet es? 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Přijde na návštěvu. •  Er kommt zu Besuch. 

•  Jak se daří? Daří se. •  Wie geht es? Es geht. 

•  Lékaři dělají vizity. •  Die Ärzte machen Visite. 

•  Doufám, že přijdeš také. •  Ich hoffe du kommst auch. 

•  Dnes hraje jeho orchestr. •  Heute spielt sein Orchester. 

•  Rád jím čipsy. •  Ich esse gern Chips. 

•  Provozuji hodně aktivit. •  Ich betreibe viele Aktivitäten. 

•  Mám dovolenou. •  Ich habe Urlaub. 

•  Dnes žijeme v míru. •  Wir leben heute in Frieden. 
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•  Pocházím z Rakouska. •  Ich komme aus Österreich. 

•  Přijdu v deset. •  Ich komme um zehn. 

•  Co máš? •  Was hast du? 

•  Rád to vysvětlím ještě jednou. •  Ich erkläre es gern noch einmal. 

•  Chodím hrát fotbal. •  Ich gehe Fußball spielen. 

•  Jedu přes Berlín. •  Ich fahre durch Berlin. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  Když přijdeš … •  Wenn Du kommst. 

•  On stojí tam. •  Er steht dort. 

•  Mám ještě prázdniny. •  Ich habe noch Urlaub. 

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

•  Myslím, že to nejde. •  Ich glaube das geht nicht. 

•  Ještě zůstává. •  Er bleibt noch. 

•  Hraje dobře. •  Er spielt gut. 

•  Dnes mám narozeniny. •  Ich habe heute Geburtstag. 

•  Potřebuji pomoc! •  Ich brauche Hilfe! 

•  Kde je hlavní nádraží? •  Wo ist der Hauptbahnhof? 

•  To nedělám. •  Das mache ich nicht. 

•  Někdy dělám i já chybu. •  Manchmal mache auch ich Fehler. 

•  A tohle víš odkud? •  Und das weißt du woher? 

•  Nerozumím. •  Ich verstehe nicht. 

•  Každý dostane třetinu. •  Jeder bekommt ein Drittel. 

•  Přijdu v pět. •  Ich komme um fünf. 

•  Máte konkrétní data? •  Haben sie konkrete Daten? 

•  Průmysl v Německu je v prudkém růstu. •  Die Industrie in Deutschland boomt. 

•  Co pijeme? •  Was trinken wir? 

•  Pořád prší. •  Es regnet immer. 

•  Studuji literaturu. •  Ich studiere Literatur. 

•  Celek má čtyři čtvrtiny. •  Ein Ganzes hat vier Viertel. 

•  Jdeme jíst. •  Wir gehen essen. 

•  Hotel leží docela v centru. •  Das Hotel liegt sehr zentral. 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 
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•  Mám strach. •  Ich habe Angst. 

•  Proč to děláš? •  Warum machst du das? 

•  Takže přijdeš? •  Also kommst du? 

•  Má hodně fanoušků. •  Er hat viele Fans. 

•  Voda je čistá. •  Das Wasser ist klar. 

•  Sobota přichází před nedělí. •  Samstag kommt vor Sonntag. 

•  Tento týden mám prázdniny. •  Diese Woche habe ich Urlaub. 

•  Mám spoustu kritiků •  Ich habe viele Kritiker. 

•  Jdu podél cesty. •  Ich gehe die Straße entlang. 

•  Mám pozemek 10 Ha. •  Ich habe 10 Hektar Grundstück. 

•  Mám šest dětí. •  Ich habe sechs Kinder. 

•  Má finanční těžkosti. •  Er hat finanzielle Schwierigkeiten. 

•  Zaplatím to. •  Ich bezahle das. 

•  Vařím nudle. •  Ich koche Nudeln. 

•  To dělám rád. •  Das mache ich gern. 

•  Zima bude chladná. •  Der Winter wird kalt. 

•  To jde vše automaticky. •  Das geht alles automatisch. 

•  Tento rok letím do Španělska. •  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. 

•  Miluji čokoládu. •  Ich liebe Schokolade. 

•  Jezdím vždy pomalu. •  Ich fahre immer langsam. 

•  Platíte dohromady nebo zvlášť? •  Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

•  Musím už pryč. •  Ich muss mal weg. 

•  Vždy a znovu rád •  Immer wieder gerne. 

•  Kdy přijdeš zase? •  Wann kommst du wieder? 

•  Potřebuje více času. •  Er braucht mehr Zeit 

•  On prodává vše. •  Er verkauft alles. 

•  Bydlím v centru Berlína. •  Ich wohne in Berlin Mitte. 

•  Čtvrtek přijde po středě. •  Donnerstag kommt nach Mittwoch. 

•  Má ještě otevřené účty •  Er hat noch offene Rechnungen. 

•  Myslí, že jsme špatně. •  Er meint wir sind falsch. 

•  Hodina má šedesát minut. •  Eine Stunde hat 60 Minuten. 

•  Učíme se spolu. •  Wir lernen zusammen. 
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•  Stojí to tři eura. •  Es kostet drei Euro. 

•  Jmenuje se Michael. •  Er heißt Michael. 

•  Žiji v Evropě. •  Ich lebe in Europa. 

•  Čekám už měsíce •  Ich warte seit Monaten. 

•  Chodím denně běhat. •  Ich gehe täglich joggen. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Pracujeme mezinárodně. •  Wir arbeiten international. 

•  Co plánuje? •  Was plant er? 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Rozumím jen trochu. •  Ich verstehe nur ein bisschen. 

•  Znáš všechny číslice německy? •  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? 

•  Berlín žije z turismu. •  Berlin lebt vom Tourismus. 

•  Jdu se osprchovat. •  Ich gehe duschen. 

•  Ne, tomu nevěřím. •  Nein, das glaube ich nicht. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_karty    

Was hast du? Hast du Zeit? Er braucht mehr Zeit 

Wie heißen Sie mit dem 
Vornamen? 

Er steht dort. Wir gehen essen. 

Er bleibt noch. Er spielt gut. Er meint wir sind falsch. 

Ich betreibe viele Aktivitäten. Ich glaube das geht nicht. Ich verstehe nicht. 

Ich erkläre es gern noch 
einmal. 

Er verkauft alles. Wir lernen zusammen. 

Wieviel kostet es? Ich bezahle das. Er heißt Michael. 
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Potřebuje více času. Máš čas? Co máš? 

Jdeme jíst. On stojí tam. 
Jak se jmenujete křestním 

jménem? 

Myslí, že jsme špatně. Hraje dobře. Ještě zůstává. 

Nerozumím. Myslím, že to nejde. Provozuji hodně aktivit. 

Učíme se spolu. On prodává vše. Rád to vysvětlím ještě jednou. 

Jmenuje se Michael. Zaplatím to. Kolik to stojí? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

Ich hoffe du kommst auch. Das passt nicht. Ich gehe duschen. 

Ich habe 10 Hektar 
Grundstück. 

Und das weißt du woher? Wir fahren nach Deutschland. 

Ich lebe in Europa. Berlin lebt vom Tourismus. Das Hotel liegt sehr zentral. 

Wo ist der Hauptbahnhof? Ich wohne in Berlin Mitte. Ich komme aus Österreich. 

Ich fliege dieses Jahr nach 
Spanien. 

Ich komme aus der Provinz. Ich gehe die Straße entlang. 

Zahlen Sie zusammen oder 
getrennt? 

Hast du Zeit? Diese Woche habe ich Urlaub. 
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Jdu se osprchovat. To nepasuje. Doufám, že přijdeš také. 

Jedeme do Německa. A tohle víš odkud? Mám pozemek 10 Ha. 

Hotel leží docela v centru. Berlín žije z turismu. Žiji v Evropě. 

Pocházím z Rakouska. Bydlím v centru Berlína. Kde je hlavní nádraží? 

Jdu podél cesty. Pocházím z provincie. Tento rok letím do Španělska. 

Tento týden mám prázdniny. Máš čas? 
Platíte dohromady nebo 

zvlášť? 
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Donnerstag kommt nach 
Mittwoch. 

Samstag kommt vor Sonntag. Eine Stunde hat 60 Minuten. 

Ich warte seit Monaten. Ich gehe täglich joggen. Der Winter wird kalt. 

Es kostet drei Euro. Ich komme um fünf. Ich komme um zehn. 

Ich habe sechs Kinder. Sieben kommt nach sechs. Jeder bekommt ein Drittel. 

Kennst du alle Zahlen auf 
Deutsch? 

Ein Ganzes hat vier Viertel. Was trinken wir? 

Ich esse gern Chips. Ich koche Nudeln. Ich liebe Schokolade. 
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Hodina má šedesát minut. Sobota přichází před nedělí. Čtvrtek přijde po středě. 

Zima bude chladná. Chodím denně běhat. Čekám už měsíce 

Přijdu v deset. Přijdu v pět. Stojí to tři eura. 

Každý dostane třetinu. Sedmička přichází po šestce. Mám šest dětí. 

Co pijeme? Celek má čtyři čtvrtiny. 
Znáš všechny číslice 

německy? 

Miluji čokoládu. Vařím nudle. Rád jím čipsy. 
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Ich verstehe nur ein bisschen. Das stimmt! Wie geht es? Es geht. 

Also kommst du? Ich muss mal weg. Das mache ich nicht. 

Wie heißt du? Warum machst du das? Immer wieder gerne. 

Manchmal mache auch ich 
Fehler. 

Das mache ich gern. Wann kommst du wieder? 

Wo ist das Sekretariat? 
Die Industrie in Deutschland 

boomt. 
Die Ärzte machen Visite. 

Was plant er? Wir fahren nach Deutschland. Ich fahre durch Berlin. 
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Jak se daří? Daří se. To sedí. Rozumím jen trochu. 

To nedělám. Musím už pryč. Takže přijdeš? 

Vždy a znovu rád Proč to děláš? Jak se jmenuješ? 

Kdy přijdeš zase? To dělám rád. Někdy dělám i já chybu. 

Lékaři dělají vizity. 
Průmysl v Německu je v 

prudkém růstu. 
Kde je sekretariát? 

Jedu přes Berlín. Jedeme do Německa. Co plánuje? 
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Wir fahren nach Deutschland. Es regnet immer. Das Wasser ist klar. 

Ich brauche Hilfe! Ich habe Angst. Er kommt zu Besuch. 

Ich habe heute Geburtstag. Ich habe noch Urlaub. Wir leben heute in Frieden. 

Es warten noch andere 
Personen. 

So leicht geht das nicht. Das geht alles automatisch. 

Ich fahre immer langsam. Wir arbeiten international. Ich habe viele Kritiker. 

Er hat finanzielle 
Schwierigkeiten. 

Er hat noch offene 
Rechnungen. 

Haben sie konkrete Daten? 
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Voda je čistá. Pořád prší. Jedeme do Německa. 

Přijde na návštěvu. Mám strach. Potřebuji pomoc! 

Dnes žijeme v míru. Mám ještě prázdniny. Dnes mám narozeniny. 

To jde vše automaticky. Tak snadno to nejde. Čekají ještě další osoby. 

Mám spoustu kritiků Pracujeme mezinárodně. Jezdím vždy pomalu. 

Máte konkrétní data? Má ještě otevřené účty Má finanční těžkosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
74 

Heute spielt sein Orchester. Ich habe Urlaub. Ich studiere Literatur. 

Er hat viele Fans. Ich gehe Fußball spielen. Er kommt aus Wien. 

Es wird Sommer. Wenn Du kommst. Nein, das glaube ich nicht. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Studuji literaturu. Mám dovolenou. Dnes hraje jeho orchestr. 

On pochází z Vídně. Chodím hrát fotbal. Má hodně fanoušků. 

Ne, tomu nevěřím. Když přijdeš … Bude léto. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_test    

 

•  Celek má čtyři čtvrtiny. ................................................................. 

•  Doufám, že přijdeš také. ................................................................. 

•  Proč to děláš? ................................................................. 

•  Rád jím čipsy. ................................................................. 

•  Má ještě otevřené účty ................................................................. 

•  Stojí to tři eura. ................................................................. 

•  Mám pozemek 10 Ha. ................................................................. 

•  Musím už pryč. ................................................................. 

•  Kde je hlavní nádraží? ................................................................. 

•  Sedmička přichází po šestce. ................................................................. 

•  Vařím nudle. ................................................................. 

•  Jedeme do Německa. ................................................................. 

•  Jedeme do Německa. ................................................................. 

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

•  Máte konkrétní data? ................................................................. 

•  Vždy a znovu rád ................................................................. 

•  A tohle víš odkud? ................................................................. 

•  Čekám už měsíce ................................................................. 

•  Přijde na návštěvu. ................................................................. 

•  Čtvrtek přijde po středě. ................................................................. 

•  Kolik to stojí? ................................................................. 
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•  Zaplatím to. ................................................................. 

•  Jmenuje se Michael. ................................................................. 

•  On stojí tam. ................................................................. 

•  Průmysl v Německu je v prudkém růstu. ................................................................. 

•  Miluji čokoládu. ................................................................. 

•  Co plánuje? ................................................................. 

•  Myslím, že to nejde. ................................................................. 

•  Učíme se spolu. ................................................................. 

•  To jde vše automaticky. ................................................................. 

•  Když přijdeš … ................................................................. 

•  Jdu podél cesty. ................................................................. 

•  Máš čas? ................................................................. 

•  Přijdu v pět. ................................................................. 

•  Co máš? ................................................................. 

•  Přijdu v deset. ................................................................. 

•  Potřebuji pomoc! ................................................................. 

•  Pracujeme mezinárodně. ................................................................. 

•  Studuji literaturu. ................................................................. 

•  Jedeme do Německa. ................................................................. 

•  Sobota přichází před nedělí. ................................................................. 

•  Má hodně fanoušků. ................................................................. 

•  Bude léto. ................................................................. 

•  Jak se jmenuješ? ................................................................. 
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•  Dnes mám narozeniny. ................................................................. 

•  Kdy přijdeš zase? ................................................................. 

•  Ne, tomu nevěřím. ................................................................. 

•  On prodává vše. ................................................................. 

•  Tento týden mám prázdniny. ................................................................. 

•  Co pijeme? ................................................................. 

•  Lékaři dělají vizity. ................................................................. 

•  Pořád prší. ................................................................. 

•  Tento rok letím do Španělska. ................................................................. 

•  Jedu přes Berlín. ................................................................. 

•  Znáš všechny číslice německy? ................................................................. 

•  Bydlím v centru Berlína. ................................................................. 

•  Potřebuje více času. ................................................................. 

•  Takže přijdeš? ................................................................. 

•  Má finanční těžkosti. ................................................................. 

•  Máš čas? ................................................................. 

•  Dnes žijeme v míru. ................................................................. 

•  Provozuji hodně aktivit. ................................................................. 

•  Chodím denně běhat. ................................................................. 

•  Mám šest dětí. ................................................................. 

•  Rozumím jen trochu. ................................................................. 

•  To nepasuje. ................................................................. 

•  Voda je čistá. ................................................................. 
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•  Jezdím vždy pomalu. ................................................................. 

•  Jdeme jíst. ................................................................. 

•  Každý dostane třetinu. ................................................................. 

•  Dnes hraje jeho orchestr. ................................................................. 

•  Platíte dohromady nebo zvlášť? ................................................................. 

•  To sedí. ................................................................. 

•  Hraje dobře. ................................................................. 

•  Ještě zůstává. ................................................................. 

•  Berlín žije z turismu. ................................................................. 

•  Žiji v Evropě. ................................................................. 

•  Kde je sekretariát? ................................................................. 

•  Pocházím z Rakouska. ................................................................. 

•  On pochází z Vídně. ................................................................. 

•  To nedělám. ................................................................. 

•  Jak se daří? Daří se. ................................................................. 

•  Čekají ještě další osoby. ................................................................. 

•  Mám strach. ................................................................. 

•  Nerozumím. ................................................................. 

•  Hotel leží docela v centru. ................................................................. 

•  Chodím hrát fotbal. ................................................................. 

•  Pocházím z provincie. ................................................................. 

•  Mám spoustu kritiků ................................................................. 

•  Mám ještě prázdniny. ................................................................. 
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•  Hodina má šedesát minut. ................................................................. 

•  Rád to vysvětlím ještě jednou. ................................................................. 

•  Mám dovolenou. ................................................................. 

•  Někdy dělám i já chybu. ................................................................. 

•  Tak snadno to nejde. ................................................................. 
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Lekce 02_časování pravidelných sloves_test_klíč 

•  Celek má čtyři čtvrtiny. •  Ein Ganzes hat vier Viertel. 

•  Doufám, že přijdeš také. •  Ich hoffe du kommst auch. 

•  Proč to děláš? •  Warum machst du das? 

•  Rád jím čipsy. •  Ich esse gern Chips. 

•  Má ještě otevřené účty •  Er hat noch offene Rechnungen. 

•  Stojí to tři eura. •  Es kostet drei Euro. 

•  Mám pozemek 10 Ha. •  Ich habe 10 Hektar Grundstück. 

•  Musím už pryč. •  Ich muss mal weg. 

•  Kde je hlavní nádraží? •  Wo ist der Hauptbahnhof? 

•  Sedmička přichází po šestce. •  Sieben kommt nach sechs. 

•  Vařím nudle. •  Ich koche Nudeln. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

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

•  Máte konkrétní data? •  Haben sie konkrete Daten? 

•  Vždy a znovu rád •  Immer wieder gerne. 

•  A tohle víš odkud? •  Und das weißt du woher? 

•  Čekám už měsíce •  Ich warte seit Monaten. 

•  Přijde na návštěvu. •  Er kommt zu Besuch. 

•  Čtvrtek přijde po středě. •  Donnerstag kommt nach Mittwoch. 

•  Kolik to stojí? •  Wieviel kostet es? 

•  Zaplatím to. •  Ich bezahle das. 

•  Jmenuje se Michael. •  Er heißt Michael. 

•  On stojí tam. •  Er steht dort. 

•  Průmysl v Německu je v prudkém růstu. •  Die Industrie in Deutschland boomt. 

•  Miluji čokoládu. •  Ich liebe Schokolade. 

•  Co plánuje? •  Was plant er? 

•  Myslím, že to nejde. •  Ich glaube das geht nicht. 

•  Učíme se spolu. •  Wir lernen zusammen. 

•  To jde vše automaticky. •  Das geht alles automatisch. 

•  Když přijdeš … •  Wenn Du kommst. 
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•  Jdu podél cesty. •  Ich gehe die Straße entlang. 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 

•  Přijdu v pět. •  Ich komme um fünf. 

•  Co máš? •  Was hast du? 

•  Přijdu v deset. •  Ich komme um zehn. 

•  Potřebuji pomoc! •  Ich brauche Hilfe! 

•  Pracujeme mezinárodně. •  Wir arbeiten international. 

•  Studuji literaturu. •  Ich studiere Literatur. 

•  Jedeme do Německa. •  Wir fahren nach Deutschland. 

•  Sobota přichází před nedělí. •  Samstag kommt vor Sonntag. 

•  Má hodně fanoušků. •  Er hat viele Fans. 

•  Bude léto. •  Es wird Sommer. 

•  Jak se jmenuješ? •  Wie heißt du? 

•  Dnes mám narozeniny. •  Ich habe heute Geburtstag. 

•  Kdy přijdeš zase? •  Wann kommst du wieder? 

•  Ne, tomu nevěřím. •  Nein, das glaube ich nicht. 

•  On prodává vše. •  Er verkauft alles. 

•  Tento týden mám prázdniny. •  Diese Woche habe ich Urlaub. 

•  Co pijeme? •  Was trinken wir? 

•  Lékaři dělají vizity. •  Die Ärzte machen Visite. 

•  Pořád prší. •  Es regnet immer. 

•  Tento rok letím do Španělska. •  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. 

•  Jedu přes Berlín. •  Ich fahre durch Berlin. 

•  Znáš všechny číslice německy? •  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? 

•  Bydlím v centru Berlína. •  Ich wohne in Berlin Mitte. 

•  Potřebuje více času. •  Er braucht mehr Zeit 

•  Takže přijdeš? •  Also kommst du? 

•  Má finanční těžkosti. •  Er hat finanzielle Schwierigkeiten. 

•  Máš čas? •  Hast du Zeit? 

•  Dnes žijeme v míru. •  Wir leben heute in Frieden. 

•  Provozuji hodně aktivit. •  Ich betreibe viele Aktivitäten. 

•  Chodím denně běhat. •  Ich gehe täglich joggen. 
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•  Mám šest dětí. •  Ich habe sechs Kinder. 

•  Rozumím jen trochu. •  Ich verstehe nur ein bisschen. 

•  To nepasuje. •  Das passt nicht. 

•  Voda je čistá. •  Das Wasser ist klar. 

•  Jezdím vždy pomalu. •  Ich fahre immer langsam. 

•  Jdeme jíst. •  Wir gehen essen. 

•  Každý dostane třetinu. •  Jeder bekommt ein Drittel. 

•  Dnes hraje jeho orchestr. •  Heute spielt sein Orchester. 

•  Platíte dohromady nebo zvlášť? •  Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

•  To sedí. •  Das stimmt! 

•  Hraje dobře. •  Er spielt gut. 

•  Ještě zůstává. •  Er bleibt noch. 

•  Berlín žije z turismu. •  Berlin lebt vom Tourismus. 

•  Žiji v Evropě. •  Ich lebe in Europa. 

•  Kde je sekretariát? •  Wo ist das Sekretariat? 

•  Pocházím z Rakouska. •  Ich komme aus Österreich. 

•  On pochází z Vídně. •  Er kommt aus Wien. 

•  To nedělám. •  Das mache ich nicht. 

•  Jak se daří? Daří se. •  Wie geht es? Es geht. 

•  Čekají ještě další osoby. •  Es warten noch andere Personen. 

•  Mám strach. •  Ich habe Angst. 

•  Nerozumím. •  Ich verstehe nicht. 

•  Hotel leží docela v centru. •  Das Hotel liegt sehr zentral. 

•  Chodím hrát fotbal. •  Ich gehe Fußball spielen. 

•  Pocházím z provincie. •  Ich komme aus der Provinz. 

•  Mám spoustu kritiků •  Ich habe viele Kritiker. 

•  Mám ještě prázdniny. •  Ich habe noch Urlaub. 

•  Hodina má šedesát minut. •  Eine Stunde hat 60 Minuten. 

•  Rád to vysvětlím ještě jednou. •  Ich erkläre es gern noch einmal. 

•  Mám dovolenou. •  Ich habe Urlaub. 

•  Někdy dělám i já chybu. •  Manchmal mache auch ich Fehler. 

•  Tak snadno to nejde. •  So leicht geht das nicht. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Kontrolle, die •  kontrola 

•  Problem, das, Probleme •  problém 

•  blau •  modrý 

•  Löwe, der •  lev 

•  Nachbarn, die •  sousedé 

•  Telefon, das •  telefon 

•  Brief, der •  dopis 

•  Institut, das •  institut 

•  Spezialität, die •  specialita 

•  Arzt, der •  lékař 

•  Spezialist, der •  specialista/ specialistka 

•  Partie, die •  partie 

•  Club, der •  klub 

•  Planung, die •  plánování 

•  Weg, der •  cesta 

•  Die •  ta 

•  Land, das •  země 

•  orange •  oranžový 

•  Waffen, die •  zbraně 

•  System, das •  systém 

•  Funktion, die, Funktionen •  funkce 

•  Schweiz, die •  Švýcarsko 

•  Reise, die •  cesta 

•  Buch, das, Bücher •  kniha 

•  Hersteller, der •  výrobce 

•  Foto, das •  fotografie 

•  Wahrheit, die •  pravda 

•  Diagnose, die •  diagnóza 

•  Verbindung, die •  spojení 

•  gelb •  žlutý 

•  Eltern, die •  rodiče 
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•  Himmel, der •  nebe 

•  Information, die •  informace 

•  Regisseur, der •  režisér 

•  nicht nur •  ne pouze 

•  Strategie, die •  strategie 

•  Natur, die •  příroda 

•  tief •  hluboký 

•  Fremdsprache, die •  cizí jazyk 

•  Lehrer, der •  učitel 

•  Bluse, die •  halenka 

•  Import, der •  import, dovoz 

•  Spezialist, der, Spezialisten •  specialista/ specialistka 

•  Mann, der, Männer •  muž 

•  Mineralwasser, das •  minerální voda, minerálka 

•  Licht, das •  světlo 

•  Auskunft, die •  informace 

•  eine •  nějaký, jeden 

•  die •  člen určitý, ta 

•  Post, die •  pošta 

•  Haltestelle, die •  zastávka 

•  Bar, die, s •  bar 

•  Quiz, das •  kvíz 

•  Manager, der •  manažer 

•  Republik, die •  republika 

•  Rechnung, die •  účet 

•  T-Shirt, das •  tričko 

•  Vorstellung, die, Vorstellungen •  představení 

•  Motor, der •  motor 

•  Zug, der •  vlak 

•  Abend, der •  večer 

•  Wohnung, die, Wohnungen •  byt 

•  Papier, das •  papír 



 
87 

•  Konkurrenten •  konkurenti 

•  ideal •  ideální 

•  Kind, das, Kinder •  dítě 

•  Film, der, Filme •  film 

•  besetzt •  obsazený 

•  Informationen, die •  informace 

•  Herbst, der •  podzim 

•  Gruppe, die, Gruppen •  skupina 

•  der •  člen určitý, ten 

•  Konzept, das •  koncept 

•  Handy, das •  mobil 

•  Busbahnhof, der •  autobusové nádraží 

•  diese •  tyto 

•  Mädchen, das •  děvče 

•  Tabelle, die •  tabulka 

•  Erde, die •  země 

•  Fernseher, der •  televizor 

•  Wunder, das •  div, zázrak 

•  Staat, der, Staaten •  stát 

•  Dorf, das •  vesnice 

•  Bad, das •  koupelna 

•  Luft, die •  vzduch 

•  Qualität, die •  kvalita 

•  Stadion, das •  stadion 

•  Katastrophe, die •  katastrofa 

•  Kinder, die •  děti 

•  bewegen - Ich bewege, du bewegst, er 
bewegt, wir bewegen, ihr bewegt, sie bewegen 

•  hýbat se 

•  Hotel, das, Hotels •  hotel 

•  Frauen, die •  ženy 

•  Nacht, die •  noc 

•  Kriterien, die •  kritéria 

•  Test, der •  test 
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•  Länder, die •  země 

•  gelten - ich gelte, du giltst, er gilt, wir gelten, 
ihr geltet, sie gelten 

•  platit 

•  der •  člen určitý, ten 

•  automatisch •  automatický 

•  Aufgabe, die •  úkol 

•  Kandidaten, die •  kandidáti 

•  Autor, der, Autoren •  autor 

•  Risiko, das, Risiken •  riziko 

•  Supermarket, der •  supermarket 

•  Kooperation, die •  spolupráce 

•  Krankenhaus, das •  nemocnice 

•  Idee, die, Ideen •  nápad 

•  Münze, die •  mince 

•  Rathaus, das •  radnice 

•  kein, keine, kein •  žádný, žádná, žádné 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_slovní zásoba_přeložte!    

•  vlak •  Zug, der 

•  problém •  Problem, das, Probleme 

•  byt •  Wohnung, die, Wohnungen 

•  autobusové nádraží •  Busbahnhof, der 

•  katastrofa •  Katastrophe, die 

•  cesta •  Reise, die 

•  partie •  Partie, die 

•  večer •  Abend, der 

•  informace •  Auskunft, die 

•  papír •  Papier, das 

•  specialista/ specialistka •  Spezialist, der 

•  kniha •  Buch, das, Bücher 

•  oranžový •  orange 

•  funkce •  Funktion, die, Funktionen 

•  žlutý •  gelb 
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•  nebe •  Himmel, der 

•  motor •  Motor, der 

•  děvče •  Mädchen, das 

•  riziko •  Risiko, das, Risiken 

•  nápad •  Idee, die, Ideen 

•  vzduch •  Luft, die 

•  kandidáti •  Kandidaten, die 

•  noc •  Nacht, die 

•  minerální voda, minerálka •  Mineralwasser, das 

•  strategie •  Strategie, die 

•  ženy •  Frauen, die 

•  dítě •  Kind, das, Kinder 

•  klub •  Club, der 

•  specialista/ specialistka •  Spezialist, der, Spezialisten 

•  stát •  Staat, der, Staaten 

•  konkurenti •  Konkurrenten 

•  kontrola •  Kontrolle, die 

•  pošta •  Post, die 

•  tričko •  T-Shirt, das 

•  dopis •  Brief, der 

•  úkol •  Aufgabe, die 

•  informace •  Informationen, die 

•  film •  Film, der, Filme 

•  rodiče •  Eltern, die 

•  lev •  Löwe, der 

•  halenka •  Bluse, die 

•  mince •  Münze, die 

•  cizí jazyk •  Fremdsprache, die 

•  člen určitý, ten •  der 

•  hýbat se •  bewegen - Ich bewege, du bewegst, er 
bewegt, wir bewegen, ihr bewegt, sie bewegen 

•  světlo •  Licht, das 

•  institut •  Institut, das 
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•  telefon •  Telefon, das 

•  režisér •  Regisseur, der 

•  země •  Länder, die 

•  fotografie •  Foto, das 

•  muž •  Mann, der, Männer 

•  koncept •  Konzept, das 

•  diagnóza •  Diagnose, die 

•  kvíz •  Quiz, das 

•  spojení •  Verbindung, die 

•  televizor •  Fernseher, der 

•  hluboký •  tief 

•  kritéria •  Kriterien, die 

•  tyto •  diese 

•  manažer •  Manager, der 

•  hotel •  Hotel, das, Hotels 

•  vesnice •  Dorf, das 

•  učitel •  Lehrer, der 

•  modrý •  blau 

•  test •  Test, der 

•  lékař •  Arzt, der 

•  podzim •  Herbst, der 

•  člen určitý, ten •  der 

•  import, dovoz •  Import, der 

•  výrobce •  Hersteller, der 

•  radnice •  Rathaus, das 

•  platit •  gelten - ich gelte, du giltst, er gilt, wir gelten, 
ihr geltet, sie gelten 

•  člen určitý, ta •  die 

•  sousedé •  Nachbarn, die 

•  supermarket •  Supermarket, der 

•  stadion •  Stadion, das 

•  děti •  Kinder, die 

•  obsazený •  besetzt 
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•  představení •  Vorstellung, die, Vorstellungen 

•  ta •  Die 

•  mobil •  Handy, das 

•  Švýcarsko •  Schweiz, die 

•  specialita •  Spezialität, die 

•  autor •  Autor, der, Autoren 

•  automatický •  automatisch 

•  spolupráce •  Kooperation, die 

•  informace •  Information, die 

•  skupina •  Gruppe, die, Gruppen 

•  zbraně •  Waffen, die 

•  tabulka •  Tabelle, die 

•  účet •  Rechnung, die 

•  bar •  Bar, die, s 

•  div, zázrak •  Wunder, das 

•  nemocnice •  Krankenhaus, das 

•  koupelna •  Bad, das 

•  zastávka •  Haltestelle, die 

•  země •  Erde, die 

•  ne pouze •  nicht nur 

•  systém •  System, das 

•  cesta •  Weg, der 

•  kvalita •  Qualität, die 

•  pravda •  Wahrheit, die 

•  plánování •  Planung, die 

•  republika •  Republik, die 

•  ideální •  ideal 

•  země •  Land, das 

•  nějaký, jeden •  eine 

•  příroda •  Natur, die 

•  žádný, žádná, žádné •  kein, keine, kein 
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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!    

•  Das ist das Rathaus. •  To je radnice. 

•  Der Kongo ist eine Republik. •  Kongo je republika. 

•  Die Planung braucht noch Zeit. •  Plánování potřebuje ještě čas. 

•  Spielen wir eine Partie? •  Zahrajeme si partii? 

•  Der Abend ist noch lang. •  Večer je ještě dlouhý. 

•  Ich danke dir für die Information. •  Děkuji ti za informaci. 

•  Das Auto ist ein Import. •  To auto je dovoz. 

•  Der Himmel ist blau. •  Nebe je modré. 

•  Das ist ein Löwe. •  To je lev. 

•  Die Verbindung ist schlecht. •  Spojení je špatné. 

•  Die Frauen arbeiten. •  Ty ženy pracují. 

•  Das Goethe Institut ist in Berlin. •  Goethe Institut je v Berlíně. 

•  Ich lese ein Buch. •  Čtu knihu. 

•  Dort ist eine Bar. •  Tam je nějaký bar. 

•  Die Schweiz ist neutral. •  Švýcarsko je neutrální. 

•  Wo ist der Manager, bitte? •  Kde je manažer, prosím? 

•  Der Herbst ist nass und kalt. •  Podzim je mokrý a studený. 

•  Wo ist das Krankenhaus? •  Kde je nemocnice? 

•  Ich suche eine Wohnung. •  Hledám byt 

•  Es ist ein Wunder! •  To je zázrak. 

•  Ich erwarte eine Auskunft. •  Očekávám informaci. 

•  Meine Nachbarn sind freundlich. •  Moji sousedé jsou přátelští. 

•  Wir sind eine Gruppe Sportler. •  Jsme skupinou sportovců. 

•  Das T-Shirt ist alt. •  To tričko je staré. 

•  Hast du eine Münze? •  Máš nějakou minci? 

•  Ich spreche keine Fremdsprache. •  Nemluvím žádnou cizí řečí. 

•  Die Frau arbeitet. •  Ta žena pracuje. 

•  Das Hotel ist sehr gut. •  Hotel je velmi dobrý. 

•  Wo ist das Bad? •  Kde je koupelna? 

•  Das ist eine Spezialität hier. •  To je tady specialita. 
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•  Wohin geht deine Reise? •  Kam jedeš? 

•  Mein Lehrer ist sehr freundlich. •  Můj učitel je docela přátelský. 

•  Das Konzept ist gut. •  Koncept je dobrý. 

•  Wo ist eine Haltestelle? •  Kde je zastávka? 

•  Die Luft ist gut. •  Vzduch je dobrý. 

•  Ich nehme ein Mineralwasser. •  Dám si minerálku. 

•  Ist das ein Quiz? •  To je kvíz? 

•  Ich mache eine Tabelle. •  Dělám tabulku. 

•  Der Mann ist klug. •  Ten člověk je chytrý. 

•  Ich habe ein Problem. •  Mám problém. 

•  Er ist ein Spezialist. •  On je specialista. 

•  Ich bezahle die Rechnung. •  Platím účet. 

•  Der Hersteller kommt aus Deutschland. •  Výrobce pochází z Německa. 

•  Die Frau ist hier. •  Ta žena je tady. 

•  Ich liebe die Natur. •  Miluji přírodu. 

•  Ich habe eine Idee. •  Mám nápad. 

•  Der Autor ist Tscheche. •  Autor je Čech. 

•  Wo ist das Stadion? •  Kde je stadion? 

•  Er hat eine Wohnung. •  On má nějaký byt. 

•  Die Kandidaten sind bereit. •  Kandidáti jsou připraveni. 

•  Der Brief kommt per Post. •  Dopis přijde poštou. 

•  Wie lautet die Diagnose? •  Jak zní diagnóza? 

•  Ich kenne das Risiko. •  Znám riziko. 

•  Die Nacht ist noch lang. •  Noc je ještě dlouhá. 

•  Der Motor ist kaputt. •  Motor je mrtvý. 

•  Wo ist der Busbahnhof? •  Kde je autobusové nádraží? 

•  Der Arzt kommt sofort! •  Lékař přijde hned. 

•  Die Uhr hat viele Funktionen. •  Hodinky mají mnoho funkcí. 

•  Das Mädchen kenne ich. •  To děvče znám. 

•  Ich liebe das Land. •  Mám rád tu zemi. 

•  Der Zug kommt. •  Vlak přijíždí. 

•  Das Telefon klingelt. •  Telefon zvoní. 
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•  Das Wetter ist ideal. •  Počasí je ideální. 

•  Die Qualität ist sehr gut. •  Kvalita je velmi dobrá. 

•  Ich mache eine Kontrolle. •  Udělám kontrolu. 

•  Ich habe ein System. •  Mám jeden systém. 

•  Der Film ist spannend. •  Ten film je napínavý 

•  Das Shirt ist orange. •  Tričko je oranžové. 

•  Ich habe keine Waffen. •  Nemám žádné zbraně. 

•  Der Mann spricht Deutsch. •  Ten muž mluví německy. 

•  Das ist eine Katastrophe! •  To je katastrofa. 

•  Der Parkplatz ist besetzt. •  Parkoviště je obsazené. 

•  Die Konkurrenten haben auch gute Produkte. •  Konkurenti mají také dobré výrobky. 

•  Das ist ein Club nur für Mitglieder. •  To je klub jen pro členy. 

•  Die Post ist da. •  Pošta je tady. 

•  Der Mann ist hier. •  Ten muž je tady. 

•  Ich habe ein Kind. •  Mám dítě. 

•  Die Kooperation funktioniert sehr gut. •  Spolupráce funguje docela dobře. 

•  Das sind meine Eltern. •  To jsou mí rodiče. 

•  Das gilt nicht! •  To neplatí! 

•  Keine Bewegung! •  Ani hnout! 

•  Haben sie Informationen? •  Máte informace? 

•  Wo ist ein Supermarkt? •  Kde je nějaký supermarket? 

•  Wer ist der Regisseur? •  Kdo je ten režisér? 

•  Ist das ein Test? •  To je nějaký test? 

•  Wann beginnt die Vorstellung? •  Kdy začíná to představení? 

•  Diese Frauen arbeiten. •  Ty ženy pracují. 

•  Was ist deine Strategie? •  Co je tvoje strategie? 

•  Der Weg ist das Ziel. •  Cesta je cíl. 

•  Das Licht ist an. •  Světlo je rozsvícené. 

•  Ist das Auto gelb? •  Je to auto žluté? 

•  Die Kinder spielen •  Děti si hrají. 

•  Das Loch ist sehr tief. •  Ta díra je velice hluboká. 

•  Hast du einen Fernseher? •  Máš nějakou televizi? 
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•  Hast du kein Handy? •  Nemáš žádný mobil? 

•  Die Bluse ist neu. •  Ta halenka je nová. 

•  Die Erde ist rund. •  Země je kulatá. 

•  Wie heißt das Dorf? •  Jak se jmenuje ta vesnice? 

•  Ich kenne die Wahrheit. •  Znám pravdu. 

•  Wie lautet die Aufgabe? •  Jak zní ten úkol? 

•  Der Himmel ist blau. •  Nebe je modré. 

•  Ich brauche ein Blatt Papier. •  Potřebuji list papíru. 

•  Was sind die Kriterien? •  Jaká jsou kritéria? 

•  Das ist mein Foto. •  To je moje fotka. 

•  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

•  Mezinárodní spolupráce klape docela dobře. 

•  Das ist kein Problem. •  To není žádný problém. 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_procvičovací věty_přeložte!    

•  Kandidáti jsou připraveni. •  Die Kandidaten sind bereit. 

•  Koncept je dobrý. •  Das Konzept ist gut. 

•  Kdo je ten režisér? •  Wer ist der Regisseur? 

•  Mám nápad. •  Ich habe eine Idee. 

•  Hledám byt •  Ich suche eine Wohnung. 

•  Konkurenti mají také dobré výrobky. •  Die Konkurrenten haben auch gute Produkte. 

•  Podzim je mokrý a studený. •  Der Herbst ist nass und kalt. 

•  Ta žena je tady. •  Die Frau ist hier. 

•  Kdy začíná to představení? •  Wann beginnt die Vorstellung? 

•  Máte informace? •  Haben sie Informationen? 

•  Je to auto žluté? •  Ist das Auto gelb? 

•  Nemluvím žádnou cizí řečí. •  Ich spreche keine Fremdsprache. 

•  Kongo je republika. •  Der Kongo ist eine Republik. 

•  Mám problém. •  Ich habe ein Problem. 

•  Vzduch je dobrý. •  Die Luft ist gut. 

•  Lékař přijde hned. •  Der Arzt kommt sofort! 

•  Platím účet. •  Ich bezahle die Rechnung. 

•  Dám si minerálku. •  Ich nehme ein Mineralwasser. 
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•  Kde je nějaký supermarket? •  Wo ist ein Supermarkt? 

•  Děkuji ti za informaci. •  Ich danke dir für die Information. 

•  Miluji přírodu. •  Ich liebe die Natur. 

•  Nemáš žádný mobil? •  Hast du kein Handy? 

•  Noc je ještě dlouhá. •  Die Nacht ist noch lang. 

•  Děti si hrají. •  Die Kinder spielen 

•  Mám rád tu zemi. •  Ich liebe das Land. 

•  To tričko je staré. •  Das T-Shirt ist alt. 

•  Ty ženy pracují. •  Die Frauen arbeiten. 

•  Hotel je velmi dobrý. •  Das Hotel ist sehr gut. 

•  Švýcarsko je neutrální. •  Die Schweiz ist neutral. 

•  To neplatí! •  Das gilt nicht! 

•  Telefon zvoní. •  Das Telefon klingelt. 

•  Ta díra je velice hluboká. •  Das Loch ist sehr tief. 

•  Ani hnout! •  Keine Bewegung! 

•  To jsou mí rodiče. •  Das sind meine Eltern. 

•  Země je kulatá. •  Die Erde ist rund. 

•  Dopis přijde poštou. •  Der Brief kommt per Post. 

•  Kde je nemocnice? •  Wo ist das Krankenhaus? 

•  Jak zní diagnóza? •  Wie lautet die Diagnose? 

•  Máš nějakou televizi? •  Hast du einen Fernseher? 

•  Ta halenka je nová. •  Die Bluse ist neu. 

•  Světlo je rozsvícené. •  Das Licht ist an. 

•  To je nějaký test? •  Ist das ein Test? 

•  Počasí je ideální. •  Das Wetter ist ideal. 

•  Goethe Institut je v Berlíně. •  Das Goethe Institut ist in Berlin. 

•  Kde je stadion? •  Wo ist das Stadion? 

•  Plánování potřebuje ještě čas. •  Die Planung braucht noch Zeit. 

•  To je kvíz? •  Ist das ein Quiz? 

•  To je tady specialita. •  Das ist eine Spezialität hier. 

•  Ta žena pracuje. •  Die Frau arbeitet. 

•  To je zázrak. •  Es ist ein Wunder! 
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•  Mezinárodní spolupráce klape docela dobře. •  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

•  To je radnice. •  Das ist das Rathaus. 

•  To auto je dovoz. •  Das Auto ist ein Import. 

•  To je lev. •  Das ist ein Löwe. 

•  Mám jeden systém. •  Ich habe ein System. 

•  Výrobce pochází z Německa. •  Der Hersteller kommt aus Deutschland. 

•  On je specialista. •  Er ist ein Spezialist. 

•  Ten film je napínavý •  Der Film ist spannend. 

•  Večer je ještě dlouhý. •  Der Abend ist noch lang. 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  Čtu knihu. •  Ich lese ein Buch. 

•  Kde je manažer, prosím? •  Wo ist der Manager, bitte? 

•  Tričko je oranžové. •  Das Shirt ist orange. 

•  Zahrajeme si partii? •  Spielen wir eine Partie? 

•  Nemám žádné zbraně. •  Ich habe keine Waffen. 

•  Kde je koupelna? •  Wo ist das Bad? 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 

•  Kde je zastávka? •  Wo ist eine Haltestelle? 

•  Znám pravdu. •  Ich kenne die Wahrheit. 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 

•  Můj učitel je docela přátelský. •  Mein Lehrer ist sehr freundlich. 

•  Kde je autobusové nádraží? •  Wo ist der Busbahnhof? 

•  Jak zní ten úkol? •  Wie lautet die Aufgabe? 

•  Motor je mrtvý. •  Der Motor ist kaputt. 

•  Znám riziko. •  Ich kenne das Risiko. 

•  To je katastrofa. •  Das ist eine Katastrophe! 

•  Kvalita je velmi dobrá. •  Die Qualität ist sehr gut. 

•  To je moje fotka. •  Das ist mein Foto. 

•  Mám dítě. •  Ich habe ein Kind. 

•  Parkoviště je obsazené. •  Der Parkplatz ist besetzt. 

•  Jsme skupinou sportovců. •  Wir sind eine Gruppe Sportler. 

•  Spojení je špatné. •  Die Verbindung ist schlecht. 
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•  Vlak přijíždí. •  Der Zug kommt. 

•  Dělám tabulku. •  Ich mache eine Tabelle. 

•  Jak se jmenuje ta vesnice? •  Wie heißt das Dorf? 

•  Kam jedeš? •  Wohin geht deine Reise? 

•  Co je tvoje strategie? •  Was ist deine Strategie? 

•  Udělám kontrolu. •  Ich mache eine Kontrolle. 

•  Hodinky mají mnoho funkcí. •  Die Uhr hat viele Funktionen. 

•  Cesta je cíl. •  Der Weg ist das Ziel. 

•  Ten muž mluví německy. •  Der Mann spricht Deutsch. 

•  Tam je nějaký bar. •  Dort ist eine Bar. 

•  Ten člověk je chytrý. •  Der Mann ist klug. 

•  Moji sousedé jsou přátelští. •  Meine Nachbarn sind freundlich. 

•  Spolupráce funguje docela dobře. •  Die Kooperation funktioniert sehr gut. 

•  Pošta je tady. •  Die Post ist da. 

•  Očekávám informaci. •  Ich erwarte eine Auskunft. 

•  Ty ženy pracují. •  Diese Frauen arbeiten. 

•  Ten muž je tady. •  Der Mann ist hier. 

•  Autor je Čech. •  Der Autor ist Tscheche. 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  To děvče znám. •  Das Mädchen kenne ich. 

•  Jaká jsou kritéria? •  Was sind die Kriterien? 

•  To je klub jen pro členy. •  Das ist ein Club nur für Mitglieder. 

•  Máš nějakou minci? •  Hast du eine Münze? 

•  To není žádný problém. •  Das ist kein Problem. 

 

Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_poslouchejte německy    

•  To je zázrak. •  Es ist ein Wunder! 

•  Jak se jmenuje ta vesnice? •  Wie heißt das Dorf? 

•  Plánování potřebuje ještě čas. •  Die Planung braucht noch Zeit. 

•  Mám problém. •  Ich habe ein Problem. 

•  Cesta je cíl. •  Der Weg ist das Ziel. 

•  To je lev. •  Das ist ein Löwe. 
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•  Koncept je dobrý. •  Das Konzept ist gut. 

•  Tričko je oranžové. •  Das Shirt ist orange. 

•  Telefon zvoní. •  Das Telefon klingelt. 

•  Ta halenka je nová. •  Die Bluse ist neu. 

•  To děvče znám. •  Das Mädchen kenne ich. 

•  Spolupráce funguje docela dobře. •  Die Kooperation funktioniert sehr gut. 

•  Ta žena je tady. •  Die Frau ist hier. 

•  Máš nějakou minci? •  Hast du eine Münze? 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  To auto je dovoz. •  Das Auto ist ein Import. 

•  Co je tvoje strategie? •  Was ist deine Strategie? 

•  Ty ženy pracují. •  Diese Frauen arbeiten. 

•  Ta žena pracuje. •  Die Frau arbeitet. 

•  Děkuji ti za informaci. •  Ich danke dir für die Information. 

•  Mám dítě. •  Ich habe ein Kind. 

•  On je specialista. •  Er ist ein Spezialist. 

•  Kandidáti jsou připraveni. •  Die Kandidaten sind bereit. 

•  Znám pravdu. •  Ich kenne die Wahrheit. 

•  Jak zní diagnóza? •  Wie lautet die Diagnose? 

•  Autor je Čech. •  Der Autor ist Tscheche. 

•  Ta díra je velice hluboká. •  Das Loch ist sehr tief. 

•  Hodinky mají mnoho funkcí. •  Die Uhr hat viele Funktionen. 

•  Miluji přírodu. •  Ich liebe die Natur. 

•  Nemám žádné zbraně. •  Ich habe keine Waffen. 

•  Děti si hrají. •  Die Kinder spielen 

•  To je radnice. •  Das ist das Rathaus. 

•  To je kvíz? •  Ist das ein Quiz? 

•  Kdy začíná to představení? •  Wann beginnt die Vorstellung? 

•  Nemluvím žádnou cizí řečí. •  Ich spreche keine Fremdsprache. 

•  Zahrajeme si partii? •  Spielen wir eine Partie? 

•  Dopis přijde poštou. •  Der Brief kommt per Post. 

•  Země je kulatá. •  Die Erde ist rund. 
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•  Motor je mrtvý. •  Der Motor ist kaputt. 

•  Očekávám informaci. •  Ich erwarte eine Auskunft. 

•  Moji sousedé jsou přátelští. •  Meine Nachbarn sind freundlich. 

•  To je nějaký test? •  Ist das ein Test? 

•  Výrobce pochází z Německa. •  Der Hersteller kommt aus Deutschland. 

•  Světlo je rozsvícené. •  Das Licht ist an. 

•  To je moje fotka. •  Das ist mein Foto. 

•  Kde je nemocnice? •  Wo ist das Krankenhaus? 

•  Spojení je špatné. •  Die Verbindung ist schlecht. 

•  To tričko je staré. •  Das T-Shirt ist alt. 

•  Podzim je mokrý a studený. •  Der Herbst ist nass und kalt. 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 

•  Mám nápad. •  Ich habe eine Idee. 

•  Udělám kontrolu. •  Ich mache eine Kontrolle. 

•  Dám si minerálku. •  Ich nehme ein Mineralwasser. 

•  Goethe Institut je v Berlíně. •  Das Goethe Institut ist in Berlin. 

•  To je klub jen pro členy. •  Das ist ein Club nur für Mitglieder. 

•  Kde je nějaký supermarket? •  Wo ist ein Supermarkt? 

•  Jak zní ten úkol? •  Wie lautet die Aufgabe? 

•  Ty ženy pracují. •  Die Frauen arbeiten. 

•  Kam jedeš? •  Wohin geht deine Reise? 

•  Švýcarsko je neutrální. •  Die Schweiz ist neutral. 

•  To je katastrofa. •  Das ist eine Katastrophe! 

•  Lékař přijde hned. •  Der Arzt kommt sofort! 

•  Hotel je velmi dobrý. •  Das Hotel ist sehr gut. 

•  Znám riziko. •  Ich kenne das Risiko. 

•  Dělám tabulku. •  Ich mache eine Tabelle. 

•  Kdo je ten režisér? •  Wer ist der Regisseur? 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  To neplatí! •  Das gilt nicht! 

•  Jsme skupinou sportovců. •  Wir sind eine Gruppe Sportler. 

•  Máš nějakou televizi? •  Hast du einen Fernseher? 
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•  Ani hnout! •  Keine Bewegung! 

•  Počasí je ideální. •  Das Wetter ist ideal. 

•  Čtu knihu. •  Ich lese ein Buch. 

•  Mám rád tu zemi. •  Ich liebe das Land. 

•  Kde je koupelna? •  Wo ist das Bad? 

•  To jsou mí rodiče. •  Das sind meine Eltern. 

•  Ten film je napínavý •  Der Film ist spannend. 

•  Kde je autobusové nádraží? •  Wo ist der Busbahnhof? 

•  Mezinárodní spolupráce klape docela dobře. •  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

•  Vlak přijíždí. •  Der Zug kommt. 

•  Kde je manažer, prosím? •  Wo ist der Manager, bitte? 

•  Jaká jsou kritéria? •  Was sind die Kriterien? 

•  Vzduch je dobrý. •  Die Luft ist gut. 

•  Noc je ještě dlouhá. •  Die Nacht ist noch lang. 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 

•  To je tady specialita. •  Das ist eine Spezialität hier. 

•  Ten muž je tady. •  Der Mann ist hier. 

•  Hledám byt •  Ich suche eine Wohnung. 

•  Kde je zastávka? •  Wo ist eine Haltestelle? 

•  Ten člověk je chytrý. •  Der Mann ist klug. 

•  Můj učitel je docela přátelský. •  Mein Lehrer ist sehr freundlich. 

•  Konkurenti mají také dobré výrobky. •  Die Konkurrenten haben auch gute Produkte. 

•  Mám jeden systém. •  Ich habe ein System. 

•  Ten muž mluví německy. •  Der Mann spricht Deutsch. 

•  Pošta je tady. •  Die Post ist da. 

•  Kvalita je velmi dobrá. •  Die Qualität ist sehr gut. 

•  Kongo je republika. •  Der Kongo ist eine Republik. 

•  Máte informace? •  Haben sie Informationen? 

•  Tam je nějaký bar. •  Dort ist eine Bar. 

•  Nemáš žádný mobil? •  Hast du kein Handy? 

•  Večer je ještě dlouhý. •  Der Abend ist noch lang. 

•  Platím účet. •  Ich bezahle die Rechnung. 
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•  Kde je stadion? •  Wo ist das Stadion? 

•  Je to auto žluté? •  Ist das Auto gelb? 

•  Parkoviště je obsazené. •  Der Parkplatz ist besetzt. 

•  To není žádný problém. •  Das ist kein Problem. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_karty    

Keine Bewegung! Das gilt nicht! Wo ist das Bad? 

Ich suche eine Wohnung. Wo ist das Krankenhaus? 
Meine Nachbarn sind 

freundlich. 

Der Motor ist kaputt. 
Ich danke dir für die 

Information. 
Der Weg ist das Ziel. 

Haben sie Informationen? Wo ist der Busbahnhof? Wo ist eine Haltestelle? 

Die Schweiz ist neutral. Wohin geht deine Reise? Das ist das Rathaus. 

Das Hotel ist sehr gut. Ich erwarte eine Auskunft. Wie heißt das Dorf? 
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Kde je koupelna? To neplatí! Ani hnout! 

Moji sousedé jsou přátelští. Kde je nemocnice? Hledám byt 

Cesta je cíl. Děkuji ti za informaci. Motor je mrtvý. 

Kde je zastávka? Kde je autobusové nádraží? Máte informace? 

To je radnice. Kam jedeš? Švýcarsko je neutrální. 

Jak se jmenuje ta vesnice? Očekávám informaci. Hotel je velmi dobrý. 
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Der Zug kommt. Der Parkplatz ist besetzt. Wie lautet die Diagnose? 

Die Bluse ist neu. Das T-Shirt ist alt. Ich nehme ein Mineralwasser. 

Wo ist ein Supermarkt? Dort ist eine Bar. Das ist eine Spezialität hier. 

Ich bezahle die Rechnung. Hast du kein Handy? Das Telefon klingelt. 

Der Brief kommt per Post. Die Post ist da. Ich habe eine Idee. 

Die Uhr hat viele Funktionen. Ich brauche ein Blatt Papier. Das Auto ist ein Import. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
108 

Jak zní diagnóza? Parkoviště je obsazené. Vlak přijíždí. 

Dám si minerálku. To tričko je staré. Ta halenka je nová. 

To je tady specialita. Tam je nějaký bar. Kde je nějaký supermarket? 

Telefon zvoní. Nemáš žádný mobil? Platím účet. 

Mám nápad. Pošta je tady. Dopis přijde poštou. 

To auto je dovoz. Potřebuji list papíru. Hodinky mají mnoho funkcí. 
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Hast du eine Münze? Er ist ein Spezialist. Ich habe ein System. 

Wir sind eine Gruppe Sportler. Ich habe ein Problem. Wie lautet die Aufgabe? 

Wo ist der Manager, bitte? Die Verbindung ist schlecht. Ich mache eine Kontrolle. 

Mein Lehrer ist sehr 
freundlich. 

Die Qualität ist sehr gut. Die Planung braucht noch Zeit. 

Der Hersteller kommt aus 
Deutschland. 

Ich kenne das Risiko. Ich mache eine Tabelle. 

Der Arzt kommt sofort! Wer ist der Regisseur? 
Die Kooperation funktioniert 

sehr gut. 
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Mám jeden systém. On je specialista. Máš nějakou minci? 

Jak zní ten úkol? Mám problém. Jsme skupinou sportovců. 

Udělám kontrolu. Spojení je špatné. Kde je manažer, prosím? 

Plánování potřebuje ještě čas. Kvalita je velmi dobrá. Můj učitel je docela přátelský. 

Dělám tabulku. Znám riziko. Výrobce pochází z Německa. 

Spolupráce funguje docela 
dobře. 

Kdo je ten režisér? Lékař přijde hned. 
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Was ist deine Strategie? 
Die Konkurrenten haben auch 

gute Produkte. 
Was sind die Kriterien? 

Das ist ein Löwe. Die Nacht ist noch lang. Der Abend ist noch lang. 

Die Luft ist gut. Der Herbst ist nass und kalt. Die Erde ist rund. 

Ich liebe die Natur. Das Licht ist an. Es ist ein Wunder! 

Der Himmel ist blau. Das ist eine Katastrophe! Der Mann ist klug. 

Die Frauen arbeiten. Die Kinder spielen Das sind meine Eltern. 
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Jaká jsou kritéria? 
Konkurenti mají také dobré 

výrobky. 
Co je tvoje strategie? 

Večer je ještě dlouhý. Noc je ještě dlouhá. To je lev. 

Země je kulatá. Podzim je mokrý a studený. Vzduch je dobrý. 

To je zázrak. Světlo je rozsvícené. Miluji přírodu. 

Ten člověk je chytrý. To je katastrofa. Nebe je modré. 

To jsou mí rodiče. Děti si hrají. Ty ženy pracují. 
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Das Mädchen kenne ich. Ich habe ein Kind. Ich kenne die Wahrheit. 

Ich liebe das Land. 
Das ist ein Club nur für 

Mitglieder. 
Das Goethe Institut ist in 

Berlin. 

Der Kongo ist eine Republik. Die Kandidaten sind bereit. Ich habe keine Waffen. 

Die internationale 
Zusammenarbeit klappt sehr 

gut. 
Der Himmel ist blau. Ist das Auto gelb? 

Das Wetter ist ideal. Das Shirt ist orange. Das Loch ist sehr tief. 

Das ist mein Foto. Ist das ein Quiz? Hast du einen Fernseher? 
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Znám pravdu. Mám dítě. To děvče znám. 

Goethe Institut je v Berlíně. To je klub jen pro členy. Mám rád tu zemi. 

Nemám žádné zbraně. Kandidáti jsou připraveni. Kongo je republika. 

Je to auto žluté? Nebe je modré. 
Mezinárodní spolupráce klape 

docela dobře. 

Ta díra je velice hluboká. Tričko je oranžové. Počasí je ideální. 

Máš nějakou televizi? To je kvíz? To je moje fotka. 
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Der Film ist spannend. Ich lese ein Buch. Wo ist das Stadion? 

Das Konzept ist gut. Der Autor ist Tscheche. Wann beginnt die Vorstellung? 

Spielen wir eine Partie? Ist das ein Test? 
Ich spreche keine 

Fremdsprache. 

Der Mann ist hier. Die Frau ist hier. Die Frau arbeitet. 

Er hat eine Wohnung. Der Mann spricht Deutsch. Diese Frauen arbeiten. 

Das ist kein Problem. -  -  
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Kde je stadion? Čtu knihu. Ten film je napínavý 

Kdy začíná to představení? Autor je Čech. Koncept je dobrý. 

Nemluvím žádnou cizí řečí. To je nějaký test? Zahrajeme si partii? 

Ta žena pracuje. Ta žena je tady. Ten muž je tady. 

Ty ženy pracují. Ten muž mluví německy. On má nějaký byt. 

-  -  To není žádný problém. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_test    

 

•  Mám rád tu zemi. ................................................................. 

•  Spojení je špatné. ................................................................. 

•  Ten člověk je chytrý. ................................................................. 

•  Kongo je republika. ................................................................. 

•  To je katastrofa. ................................................................. 

•  To neplatí! ................................................................. 

•  Očekávám informaci. ................................................................. 

•  To není žádný problém. ................................................................. 

•  To je lev. ................................................................. 

•  Moji sousedé jsou přátelští. ................................................................. 

•  Noc je ještě dlouhá. ................................................................. 

•  Ta halenka je nová. ................................................................. 

•  Ty ženy pracují. ................................................................. 

•  Ten muž mluví německy. ................................................................. 

•  Ty ženy pracují. ................................................................. 

•  Parkoviště je obsazené. ................................................................. 

•  Spolupráce funguje docela dobře. ................................................................. 

•  Jak zní ten úkol? ................................................................. 

•  Pošta je tady. ................................................................. 

•  Počasí je ideální. ................................................................. 

•  Ta díra je velice hluboká. ................................................................. 
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•  Podzim je mokrý a studený. ................................................................. 

•  Tam je nějaký bar. ................................................................. 

•  Nemám žádné zbraně. ................................................................. 

•  Telefon zvoní. ................................................................. 

•  Jak zní diagnóza? ................................................................. 

•  Hodinky mají mnoho funkcí. ................................................................. 

•  Miluji přírodu. ................................................................. 

•  To je tady specialita. ................................................................. 

•  Kde je manažer, prosím? ................................................................. 

•  On má nějaký byt. ................................................................. 

•  To děvče znám. ................................................................. 

•  Děti si hrají. ................................................................. 

•  Ten film je napínavý ................................................................. 

•  Máš nějakou televizi? ................................................................. 

•  To je radnice. ................................................................. 

•  Koncept je dobrý. ................................................................. 

•  Kam jedeš? ................................................................. 

•  Večer je ještě dlouhý. ................................................................. 

•  Máte informace? ................................................................. 

•  Znám riziko. ................................................................. 

•  Tričko je oranžové. ................................................................. 

•  Vlak přijíždí. ................................................................. 

•  Máš nějakou minci? ................................................................. 
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•  Jaká jsou kritéria? ................................................................. 

•  Kde je nějaký supermarket? ................................................................. 

•  Je to auto žluté? ................................................................. 

•  Udělám kontrolu. ................................................................. 

•  Kde je autobusové nádraží? ................................................................. 

•  Zahrajeme si partii? ................................................................. 

•  Kdy začíná to představení? ................................................................. 

•  Nemáš žádný mobil? ................................................................. 

•  Ta žena pracuje. ................................................................. 

•  Čtu knihu. ................................................................. 

•  Jak se jmenuje ta vesnice? ................................................................. 

•  Cesta je cíl. ................................................................. 

•  Hotel je velmi dobrý. ................................................................. 

•  Kde je stadion? ................................................................. 

•  Plánování potřebuje ještě čas. ................................................................. 

•  Výrobce pochází z Německa. ................................................................. 

•  Mám dítě. ................................................................. 

•  Co je tvoje strategie? ................................................................. 

•  To je klub jen pro členy. ................................................................. 

•  Švýcarsko je neutrální. ................................................................. 

•  Hledám byt ................................................................. 

•  Autor je Čech. ................................................................. 

•  Kdo je ten režisér? ................................................................. 
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•  Kde je zastávka? ................................................................. 

•  Dám si minerálku. ................................................................. 

•  Dělám tabulku. ................................................................. 

•  To auto je dovoz. ................................................................. 

•  Jsme skupinou sportovců. ................................................................. 

•  Nebe je modré. ................................................................. 

•  Platím účet. ................................................................. 

•  On je specialista. ................................................................. 

•  Ta žena je tady. ................................................................. 

•  Můj učitel je docela přátelský. ................................................................. 

•  To je nějaký test? ................................................................. 

•  To tričko je staré. ................................................................. 

•  Kde je koupelna? ................................................................. 

•  Lékař přijde hned. ................................................................. 

•  To je kvíz? ................................................................. 

•  Vzduch je dobrý. ................................................................. 

•  Mám jeden systém. ................................................................. 

•  Země je kulatá. ................................................................. 

•  Goethe Institut je v Berlíně. ................................................................. 

•  To jsou mí rodiče. ................................................................. 

•  Kandidáti jsou připraveni. ................................................................. 

•  To je zázrak. ................................................................. 

•  Znám pravdu. ................................................................. 
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•  Ani hnout! ................................................................. 

•  Ten muž je tady. ................................................................. 

•  Nebe je modré. ................................................................. 

•  Motor je mrtvý. ................................................................. 

•  Potřebuji list papíru. ................................................................. 
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Lekce 03_člen určitý a neurčitý, kein_ test_klíč    
 

•  Mám rád tu zemi. •  Ich liebe das Land. 

•  Spojení je špatné. •  Die Verbindung ist schlecht. 

•  Ten člověk je chytrý. •  Der Mann ist klug. 

•  Kongo je republika. •  Der Kongo ist eine Republik. 

•  To je katastrofa. •  Das ist eine Katastrophe! 

•  To neplatí! •  Das gilt nicht! 

•  Očekávám informaci. •  Ich erwarte eine Auskunft. 

•  To není žádný problém. •  Das ist kein Problem. 

•  To je lev. •  Das ist ein Löwe. 

•  Moji sousedé jsou přátelští. •  Meine Nachbarn sind freundlich. 

•  Noc je ještě dlouhá. •  Die Nacht ist noch lang. 

•  Ta halenka je nová. •  Die Bluse ist neu. 

•  Ty ženy pracují. •  Diese Frauen arbeiten. 

•  Ten muž mluví německy. •  Der Mann spricht Deutsch. 

•  Ty ženy pracují. •  Die Frauen arbeiten. 

•  Parkoviště je obsazené. •  Der Parkplatz ist besetzt. 

•  Spolupráce funguje docela dobře. •  Die Kooperation funktioniert sehr gut. 

•  Jak zní ten úkol? •  Wie lautet die Aufgabe? 

•  Pošta je tady. •  Die Post ist da. 

•  Počasí je ideální. •  Das Wetter ist ideal. 

•  Ta díra je velice hluboká. •  Das Loch ist sehr tief. 

•  Podzim je mokrý a studený. •  Der Herbst ist nass und kalt. 

•  Tam je nějaký bar. •  Dort ist eine Bar. 

•  Nemám žádné zbraně. •  Ich habe keine Waffen. 

•  Telefon zvoní. •  Das Telefon klingelt. 

•  Jak zní diagnóza? •  Wie lautet die Diagnose? 

•  Hodinky mají mnoho funkcí. •  Die Uhr hat viele Funktionen. 

•  Miluji přírodu. •  Ich liebe die Natur. 

•  To je tady specialita. •  Das ist eine Spezialität hier. 

•  Kde je manažer, prosím? •  Wo ist der Manager, bitte? 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 
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•  To děvče znám. •  Das Mädchen kenne ich. 

•  Děti si hrají. •  Die Kinder spielen 

•  Ten film je napínavý •  Der Film ist spannend. 

•  Máš nějakou televizi? •  Hast du einen Fernseher? 

•  To je radnice. •  Das ist das Rathaus. 

•  Koncept je dobrý. •  Das Konzept ist gut. 

•  Kam jedeš? •  Wohin geht deine Reise? 

•  Večer je ještě dlouhý. •  Der Abend ist noch lang. 

•  Máte informace? •  Haben sie Informationen? 

•  Znám riziko. •  Ich kenne das Risiko. 

•  Tričko je oranžové. •  Das Shirt ist orange. 

•  Vlak přijíždí. •  Der Zug kommt. 

•  Máš nějakou minci? •  Hast du eine Münze? 

•  Jaká jsou kritéria? •  Was sind die Kriterien? 

•  Kde je nějaký supermarket? •  Wo ist ein Supermarkt? 

•  Je to auto žluté? •  Ist das Auto gelb? 

•  Udělám kontrolu. •  Ich mache eine Kontrolle. 

•  Kde je autobusové nádraží? •  Wo ist der Busbahnhof? 

•  Zahrajeme si partii? •  Spielen wir eine Partie? 

•  Kdy začíná to představení? •  Wann beginnt die Vorstellung? 

•  Nemáš žádný mobil? •  Hast du kein Handy? 

•  Ta žena pracuje. •  Die Frau arbeitet. 

•  Čtu knihu. •  Ich lese ein Buch. 

•  Jak se jmenuje ta vesnice? •  Wie heißt das Dorf? 

•  Cesta je cíl. •  Der Weg ist das Ziel. 

•  Hotel je velmi dobrý. •  Das Hotel ist sehr gut. 

•  Kde je stadion? •  Wo ist das Stadion? 

•  Plánování potřebuje ještě čas. •  Die Planung braucht noch Zeit. 

•  Výrobce pochází z Německa. •  Der Hersteller kommt aus Deutschland. 

•  Mám dítě. •  Ich habe ein Kind. 

•  Co je tvoje strategie? •  Was ist deine Strategie? 

•  To je klub jen pro členy. •  Das ist ein Club nur für Mitglieder. 
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•  Švýcarsko je neutrální. •  Die Schweiz ist neutral. 

•  Hledám byt •  Ich suche eine Wohnung. 

•  Autor je Čech. •  Der Autor ist Tscheche. 

•  Kdo je ten režisér? •  Wer ist der Regisseur? 

•  Kde je zastávka? •  Wo ist eine Haltestelle? 

•  Dám si minerálku. •  Ich nehme ein Mineralwasser. 

•  Dělám tabulku. •  Ich mache eine Tabelle. 

•  To auto je dovoz. •  Das Auto ist ein Import. 

•  Jsme skupinou sportovců. •  Wir sind eine Gruppe Sportler. 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  Platím účet. •  Ich bezahle die Rechnung. 

•  On je specialista. •  Er ist ein Spezialist. 

•  Ta žena je tady. •  Die Frau ist hier. 

•  Můj učitel je docela přátelský. •  Mein Lehrer ist sehr freundlich. 

•  To je nějaký test? •  Ist das ein Test? 

•  To tričko je staré. •  Das T-Shirt ist alt. 

•  Kde je koupelna? •  Wo ist das Bad? 

•  Lékař přijde hned. •  Der Arzt kommt sofort! 

•  To je kvíz? •  Ist das ein Quiz? 

•  Vzduch je dobrý. •  Die Luft ist gut. 

•  Mám jeden systém. •  Ich habe ein System. 

•  Země je kulatá. •  Die Erde ist rund. 

•  Goethe Institut je v Berlíně. •  Das Goethe Institut ist in Berlin. 

•  To jsou mí rodiče. •  Das sind meine Eltern. 

•  Kandidáti jsou připraveni. •  Die Kandidaten sind bereit. 

•  To je zázrak. •  Es ist ein Wunder! 

•  Znám pravdu. •  Ich kenne die Wahrheit. 

•  Ani hnout! •  Keine Bewegung! 

•  Ten muž je tady. •  Der Mann ist hier. 

•  Nebe je modré. •  Der Himmel ist blau. 

•  Motor je mrtvý. •  Der Motor ist kaputt. 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 

 



 
125 

  



 
126 

Lekce 04_skloňování podstatných jmen_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Haushalt, der •  domácnost 

•  Pizza, die, •  pizza 

•  Hausaufgabe, die •  domácí úkol 

•  Kapitel, das •  kapitola 

•  ein •  jeden, nějaký 

•  Titel, der •  titul 

•  suchen - ich suche, du suchst, er sucht, wir 
suchen, ihr sucht, sie suchen 

•  hledat 

•  Fabrik, die •  továrna, závod, podnik 

•  Organisation, die, Organisationen •  organizace 

•  benutzen - ich benutze, du benutzt, er 
benutzt, wir benutzen, ihr benutzt, sie benutzen 

•  použít 

•  Balkon, der •  balkón 

•  Hund, der •  pes 

•  Den •  ten 

•  Version, die •  verze 

•  Espresso, der •  espreso 

•  Herr, der •  pán 

•  Termin, der •  termín, schůzka 

•  Kalender, der •  kalendář 

•  einem •  nějakému, jednomu 

•  einen •  jeden, nějaký 

•  Struktur, die, Strukturen •  struktura 

•  Kraft, die, Kräfte •  síla 

•  suchen •  hledat 

•  Apotheker, der, Aphotekerin •  lékárník/ lékárnice 

•  Eistee, der •  ledový čaj 

•  des •  toho 

•  Kantine, die •  kantýna 

•  des Mannes •  muže, člověka 

•  Standort, der •  sídlo 

•  Meer, das •  moře 
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•  Hamburger, der •  hamburger 

•  diesen •  tomuto 

•  Handel, der •  obchod 

•  Stadtteil, der •  část města 

•  Wunsch, der •  přání 

•  eines •  jednoho, nějakého 

•  Pfund, das •  libra (britská) 

•  Zentrum, das •  centrum 

•  Patienten, die •  pacienti 

•  Picknick, das •  piknik 

•  Apotheker, der •  lékárník/ lékárnice 

•  Direktor, der •  ředitel 

•  Schlüssel, der •  klíč 

•  Blatt, das •  list 

•  Protokoll, das •  protokol 

•  Glas, das •  sklenice 

•  Frage, die •  otázka 

•  Augenblick, der •  okamžik 

•  Start, der •  start 

•  Präsident, der •  prezident 

•  Er hat •  on má 

•  Haushalt, der •  domácnost 

•  essen - ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr 
esst, sie essen 

•  jíst 

•  eines •  jednoho, nějakého 
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•  továrna, závod, podnik •  Fabrik, die 

•  hamburger •  Hamburger, der 

•  síla •  Kraft, die, Kräfte 

•  struktura •  Struktur, die, Strukturen 

•  kantýna •  Kantine, die 

•  okamžik •  Augenblick, der 
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•  jeden, nějaký •  ein 

•  sídlo •  Standort, der 

•  jednoho, nějakého •  eines 

•  domácnost •  Haushalt, der 

•  prezident •  Präsident, der 

•  piknik •  Picknick, das 

•  on má •  Er hat 

•  přání •  Wunsch, der 

•  pacienti •  Patienten, die 

•  list •  Blatt, das 

•  termín, schůzka •  Termin, der 

•  pizza •  Pizza, die, 

•  ledový čaj •  Eistee, der 

•  tomuto •  diesen 

•  hledat •  suchen 

•  domácnost •  Haushalt, der 

•  obchod •  Handel, der 

•  domácí úkol •  Hausaufgabe, die 

•  kalendář •  Kalender, der 

•  lékárník/ lékárnice •  Apotheker, der 

•  hledat •  suchen - ich suche, du suchst, er sucht, wir 
suchen, ihr sucht, sie suchen 

•  ten •  Den 

•  espreso •  Espresso, der 

•  ředitel •  Direktor, der 

•  jíst •  essen - ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr 
esst, sie essen 

•  jeden, nějaký •  einen 

•  titul •  Titel, der 

•  balkón •  Balkon, der 

•  část města •  Stadtteil, der 

•  libra (britská) •  Pfund, das 

•  nějakému, jednomu •  einem 



 
129 

•  protokol •  Protokoll, das 

•  moře •  Meer, das 

•  pes •  Hund, der 

•  otázka •  Frage, die 

•  centrum •  Zentrum, das 

•  použít •  benutzen - ich benutze, du benutzt, er 
benutzt, wir benutzen, ihr benutzt, sie benutzen 

•  organizace •  Organisation, die, Organisationen 

•  sklenice •  Glas, das 

•  pán •  Herr, der 

•  kapitola •  Kapitel, das 

•  muže, člověka •  des Mannes 

•  lékárník/ lékárnice •  Apotheker, der, Aphotekerin 

•  klíč •  Schlüssel, der 

•  toho •  des 

•  verze •  Version, die 

•  start •  Start, der 

•  jednoho, nějakého •  eines 
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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 
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2 pád – koho, čeho, čí der Frauen žen Das ist das Buch der Frauen  To je kniha těch žen. 
3 pád – komu čemu der Frauen ženám Ich gebe es der Frauen. Dávám to těm ženám 
4 pád koho, co  die Frauen ženy 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!   

 

•  Das ist ein Kind. •  To je nějaké dítě. 

•  Hast du einen Balkon? •  Máš balkón? 

•  Den Laptop habe ich auch. •  Laptop mám také. 

•  Sag mir eines. •  Řekni mi jedno. 

•  Er benutzt einen Laptop. •  Používá laptop. 

•  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. •  Čtu každý den jednu kapitolu té knihy. 

•  Wir machen ein Picknick. •  Uděláme si piknik. 

•  Die Antwort auf die Frage ist einfach. •  Odpověď na tu otázku je jednoduchá. 

•  Er sucht eine Wohnung. •  Hledá nějaký byt. 

•  Mir fehlt die Kraft. •  Chybí mi síla. 

•  Hast du einen Wunsch? •  Máš nějaké přání? 

•  Hast du den Schlüssel? •  Máš klíč? 

•  Einen Augenblick, bitte. •  Okamžik, prosím. 

•  Einen Hamburger, bitte. •  Jeden hamburger, prosím. 

•  Ich kenne diesen Mann. •  Znám toho muže. 

•  Hier ist das Zentrum unserer Stadt. •  Tady je centrum našeho města. 

•  Wo ist der Start des Rennens? •  Kde je začátek toho běhu? 

•  Ich habe einen Hund. •  Mám psa. 

•  Ich nehme einen Espresso. •  Dám si espreso. 

•  Dem Patienten geht es gut. •  Pacientovi se daří dobře. 

•  Meine Frau macht den Haushalt. •  Moje žena se stará o domácnost. 

•  Das ist der Direktor der Bank. •  To je ředitel banky. 

•  Ich habe einen Termin. •  Mám schůzku. 

•  Ich bestelle eine Pizza. •  Objednám jednu pizzu. 

•  Die Struktur der Firma ist komplex. •  Struktura firmy je komplexní. 

•  Er hat eine Wohnung. •  On má nějaký byt. 

•  Schreibst du ein Protokoll? •  Píšeš protokol? 

•  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. •  Wedding je část Berlína. 

•  Der Präsident der USA ist Mr. Trump. •  Prezidentem USA je pan Trump. 

•  Ich kenne einen Apotheker. •  Znám jednoho lékárníka. 
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•  Ich mache den Haushalt allein. •  Domácnost uklízím sám. 

•  Wie lautet der Titel des Buches? •  Jak zní titul té knihy? 

•  Was kostet ein Pfund? •  Co stojí jedna libra? 

•  Ich esse ein Brötchen. •  Jím housku. 

•  Das ist das Auto des Mannes. •  To je to auto toho muže. 

•  Ich liebe das Meer. •  Miluji moře. 

•  Ich bin Mitglied dieser Organisation. •  Jsem členem té organizace. 

•  Die Psyche des Mannes ist unergründbar. •  Psyché člověka je neprozkoumatelné. 

•  Das ist eine Version der Geschichte. •  To je jedna verze toho příběhu. 

•  Den Herrn der Ringe mag ich nicht. •  Pána prstenů nemám rád. 

•  Ich arbeite in einer Fabrik. •  Pracuji v jedné továrně. 

•  Die Wohnung hat einen Balkon. •  Ten byt má nějaký balkon. 

•  Ich nehme einen Eistee. •  Dám si ledový čaj. 

•  Ich gebe es einem Mann. •  Dávám to nějakému muži. 

•  Habt ihr eine Kantine? •  Máte nějakou kantýnu? 

•  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

•  Obchod profituje z kurzových ztrát dolaru. 

•  Das ist der neue Standort der Firma. •  To je nové sídlo firmy. 

•  Hast du noch ein Glas Wein? •  Máš ještě sklenku vína? 

•  Ich brauche ein Blatt Papier. •  Potřebuji list papíru. 

•  Verstehst Du die Hausaufgabe? •  Rozumíš tomu domácímu úkolu? 

•  Hast du einen Kalender? •  Máš kalendář? 

•  Das ist das Auto eines Mannes. •  To je to auto toho muže. 

 

Lekce 04_skloňování podstatných jmen_procvičovací věty_přeložte!    

•  Jím housku. •  Ich esse ein Brötchen. 

•  Miluji moře. •  Ich liebe das Meer. 

•  Znám toho muže. •  Ich kenne diesen Mann. 

•  Používá laptop. •  Er benutzt einen Laptop. 

•  Kde je začátek toho běhu? •  Wo ist der Start des Rennens? 

•  Chybí mi síla. •  Mir fehlt die Kraft. 

•  Domácnost uklízím sám. •  Ich mache den Haushalt allein. 

•  To je ředitel banky. •  Das ist der Direktor der Bank. 
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•  Dám si ledový čaj. •  Ich nehme einen Eistee. 

•  Řekni mi jedno. •  Sag mir eines. 

•  Máš balkón? •  Hast du einen Balkon? 

•  To je nové sídlo firmy. •  Das ist der neue Standort der Firma. 

•  Dávám to nějakému muži. •  Ich gebe es einem Mann. 

•  To je jedna verze toho příběhu. •  Das ist eine Version der Geschichte. 

•  Máš kalendář? •  Hast du einen Kalender? 

•  Píšeš protokol? •  Schreibst du ein Protokoll? 

•  Máte nějakou kantýnu? •  Habt ihr eine Kantine? 

•  Odpověď na tu otázku je jednoduchá. •  Die Antwort auf die Frage ist einfach. 

•  Jsem členem té organizace. •  Ich bin Mitglied dieser Organisation. 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 

•  Rozumíš tomu domácímu úkolu? •  Verstehst Du die Hausaufgabe? 

•  Co stojí jedna libra? •  Was kostet ein Pfund? 

•  Uděláme si piknik. •  Wir machen ein Picknick. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto des Mannes. 

•  Okamžik, prosím. •  Einen Augenblick, bitte. 

•  Obchod profituje z kurzových ztrát dolaru. •  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

•  Máš ještě sklenku vína? •  Hast du noch ein Glas Wein? 

•  Prezidentem USA je pan Trump. •  Der Präsident der USA ist Mr. Trump. 

•  Hledá nějaký byt. •  Er sucht eine Wohnung. 

•  Mám psa. •  Ich habe einen Hund. 

•  Pracuji v jedné továrně. •  Ich arbeite in einer Fabrik. 

•  To je nějaké dítě. •  Das ist ein Kind. 

•  Wedding je část Berlína. •  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. 

•  Psyché člověka je neprozkoumatelné. •  Die Psyche des Mannes ist unergründbar. 

•  Jak zní titul té knihy? •  Wie lautet der Titel des Buches? 

•  Laptop mám také. •  Den Laptop habe ich auch. 

•  Máš nějaké přání? •  Hast du einen Wunsch? 

•  Struktura firmy je komplexní. •  Die Struktur der Firma ist komplex. 

•  Znám jednoho lékárníka. •  Ich kenne einen Apotheker. 

•  Pána prstenů nemám rád. •  Den Herrn der Ringe mag ich nicht. 
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•  Ten byt má nějaký balkon. •  Die Wohnung hat einen Balkon. 

•  Moje žena se stará o domácnost. •  Meine Frau macht den Haushalt. 

•  Tady je centrum našeho města. •  Hier ist das Zentrum unserer Stadt. 

•  Objednám jednu pizzu. •  Ich bestelle eine Pizza. 

•  Dám si espreso. •  Ich nehme einen Espresso. 

•  Jeden hamburger, prosím. •  Einen Hamburger, bitte. 

•  Čtu každý den jednu kapitolu té knihy. •  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. 

•  Pacientovi se daří dobře. •  Dem Patienten geht es gut. 

•  Máš klíč? •  Hast du den Schlüssel? 

•  Mám schůzku. •  Ich habe einen Termin. 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto eines Mannes. 

 

Lekce 04_skloňování podstatných jmen_poslouchejte německy!    

•  Dám si espreso. •  Ich nehme einen Espresso. 

•  Moje žena se stará o domácnost. •  Meine Frau macht den Haushalt. 

•  Jím housku. •  Ich esse ein Brötchen. 

•  Prezidentem USA je pan Trump. •  Der Präsident der USA ist Mr. Trump. 

•  Tady je centrum našeho města. •  Hier ist das Zentrum unserer Stadt. 

•  Pacientovi se daří dobře. •  Dem Patienten geht es gut. 

•  Dávám to nějakému muži. •  Ich gebe es einem Mann. 

•  Máš kalendář? •  Hast du einen Kalender? 

•  Mám schůzku. •  Ich habe einen Termin. 

•  Chybí mi síla. •  Mir fehlt die Kraft. 

•  Objednám jednu pizzu. •  Ich bestelle eine Pizza. 

•  To je ředitel banky. •  Das ist der Direktor der Bank. 

•  Mám psa. •  Ich habe einen Hund. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto des Mannes. 

•  Laptop mám také. •  Den Laptop habe ich auch. 

•  Struktura firmy je komplexní. •  Die Struktur der Firma ist komplex. 

•  Hledá nějaký byt. •  Er sucht eine Wohnung. 

•  Okamžik, prosím. •  Einen Augenblick, bitte. 
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•  Máš nějaké přání? •  Hast du einen Wunsch? 

•  Používá laptop. •  Er benutzt einen Laptop. 

•  Pána prstenů nemám rád. •  Den Herrn der Ringe mag ich nicht. 

•  Jeden hamburger, prosím. •  Einen Hamburger, bitte. 

•  Dám si ledový čaj. •  Ich nehme einen Eistee. 

•  To je nějaké dítě. •  Das ist ein Kind. 

•  Píšeš protokol? •  Schreibst du ein Protokoll? 

•  Znám jednoho lékárníka. •  Ich kenne einen Apotheker. 

•  Čtu každý den jednu kapitolu té knihy. •  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. 

•  Kde je začátek toho běhu? •  Wo ist der Start des Rennens? 

•  Máš klíč? •  Hast du den Schlüssel? 

•  Jak zní titul té knihy? •  Wie lautet der Titel des Buches? 

•  To je jedna verze toho příběhu. •  Das ist eine Version der Geschichte. 

•  Uděláme si piknik. •  Wir machen ein Picknick. 

•  Co stojí jedna libra? •  Was kostet ein Pfund? 

•  Rozumíš tomu domácímu úkolu? •  Verstehst Du die Hausaufgabe? 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 

•  Miluji moře. •  Ich liebe das Meer. 

•  Řekni mi jedno. •  Sag mir eines. 

•  Máte nějakou kantýnu? •  Habt ihr eine Kantine? 

•  Jsem členem té organizace. •  Ich bin Mitglied dieser Organisation. 

•  Obchod profituje z kurzových ztrát dolaru. •  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

•  Znám toho muže. •  Ich kenne diesen Mann. 

•  To je nové sídlo firmy. •  Das ist der neue Standort der Firma. 

•  Psyché člověka je neprozkoumatelné. •  Die Psyche des Mannes ist unergründbar. 

•  Máš balkón? •  Hast du einen Balkon? 

•  Ten byt má nějaký balkon. •  Die Wohnung hat einen Balkon. 

•  Pracuji v jedné továrně. •  Ich arbeite in einer Fabrik. 

•  Máš ještě sklenku vína? •  Hast du noch ein Glas Wein? 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 

•  Odpověď na tu otázku je jednoduchá. •  Die Antwort auf die Frage ist einfach. 

•  Domácnost uklízím sám. •  Ich mache den Haushalt allein. 
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•  Wedding je část Berlína. •  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto eines Mannes. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_karty    

Er hat eine Wohnung. Er sucht eine Wohnung. Er benutzt einen Laptop. 

Hast du einen Balkon? Ich mache den Haushalt allein. 
Meine Frau macht den 

Haushalt. 

Hast du den Schlüssel? 
Hier ist das Zentrum unserer 

Stadt. 
Was kostet ein Pfund? 

Wedding ist ein Stadtteil von 
Berlin. 

Hast du einen Kalender? Ich nehme einen Eistee. 

Ich nehme einen Espresso. Habt ihr eine Kantine? Wir machen ein Picknick. 

Hast du noch ein Glas Wein? Einen Hamburger, bitte. Ich bestelle eine Pizza. 
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Používá laptop. Hledá nějaký byt. On má nějaký byt. 

Moje žena se stará o 
domácnost. 

Domácnost uklízím sám. Máš balkón? 

Co stojí jedna libra? Tady je centrum našeho města. Máš klíč? 

Dám si ledový čaj. Máš kalendář? Wedding je část Berlína. 

Uděláme si piknik. Máte nějakou kantýnu? Dám si espreso. 

Objednám jednu pizzu. Jeden hamburger, prosím. Máš ještě sklenku vína? 
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Ich esse ein Brötchen. Einen Augenblick, bitte. Ich kenne diesen Mann. 

Den Laptop habe ich auch. Dem Patienten geht es gut. Ich brauche ein Blatt Papier. 

Sag mir eines. Ich kenne einen Apotheker. 
Der Handel profitiert von 
Kursverlust des Dollars. 

Ich arbeite in einer Fabrik. Schreibst du ein Protokoll? 
Die Struktur der Firma ist 

komplex. 

Das ist der Direktor der Bank. 
Das ist der neue Standort der 

Firma. 
Ich habe einen Termin. 

Ich habe einen Hund. Ich liebe das Meer. Hast du einen Wunsch? 
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Znám toho muže. Okamžik, prosím. Jím housku. 

Potřebuji list papíru. Pacientovi se daří dobře. Laptop mám také. 

Obchod profituje z kurzových 
ztrát dolaru. 

Znám jednoho lékárníka. Řekni mi jedno. 

Struktura firmy je komplexní. Píšeš protokol? Pracuji v jedné továrně. 

Mám schůzku. To je nové sídlo firmy. To je ředitel banky. 

Máš nějaké přání? Miluji moře. Mám psa. 
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Die Antwort auf die Frage ist 
einfach. 

Der Präsident der USA ist Mr. 
Trump. 

Ich bin Mitglied dieser 
Organisation. 

Mir fehlt die Kraft. 
Die Psyche des Mannes ist 

unergründbar. 
Wie lautet der Titel des 

Buches? 

Den Herrn der Ringe mag ich 
nicht. 

Wo ist der Start des Rennens? 
Das ist eine Version der 

Geschichte. 

Ich lese jeden Tag ein Kapitel 
des Buches. 

Verstehst Du die 
Hausaufgabe? 

Das ist das Auto des Mannes. 

Das ist ein Kind. Ich gebe es einem Mann. 
Die Wohnung hat einen 

Balkon. 

Das ist das Auto eines Mannes. -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
143 

Jsem členem té organizace. 
Prezidentem USA je pan 

Trump. 
Odpověď na tu otázku je 

jednoduchá. 

Jak zní titul té knihy? 
Psyché člověka je 

neprozkoumatelné. 
Chybí mi síla. 

To je jedna verze toho příběhu. Kde je začátek toho běhu? Pána prstenů nemám rád. 

To je to auto toho muže. 
Rozumíš tomu domácímu 

úkolu? 
Čtu každý den jednu kapitolu 

té knihy. 

Ten byt má nějaký balkon. Dávám to nějakému muži. To je nějaké dítě. 

-  -  To je to auto toho muže. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_test    

•  Pacientovi se daří dobře. ................................................................. 

•  To je nějaké dítě. ................................................................. 

•  Mám schůzku. ................................................................. 

•  Kde je začátek toho běhu? ................................................................. 

•  Pracuji v jedné továrně. ................................................................. 

•  Čtu každý den jednu kapitolu té knihy. ................................................................. 

•  Máš balkón? ................................................................. 

•  Dávám to nějakému muži. ................................................................. 

•  To je jedna verze toho příběhu. ................................................................. 

•  Jsem členem té organizace. ................................................................. 

•  Uděláme si piknik. ................................................................. 

•  Máš ještě sklenku vína? ................................................................. 

•  Struktura firmy je komplexní. ................................................................. 

•  Okamžik, prosím. ................................................................. 

•  Prezidentem USA je pan Trump. ................................................................. 

•  To je to auto toho muže. ................................................................. 

•  Wedding je část Berlína. ................................................................. 

•  Máš kalendář? ................................................................. 

•  Miluji moře. ................................................................. 

•  Ten byt má nějaký balkon. ................................................................. 

•  Odpověď na tu otázku je jednoduchá. ................................................................. 

•  Laptop mám také. ................................................................. 
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•  Tady je centrum našeho města. ................................................................. 

•  Domácnost uklízím sám. ................................................................. 

•  Objednám jednu pizzu. ................................................................. 

•  Obchod profituje z kurzových ztrát dolaru. ................................................................. 

•  Mám psa. ................................................................. 

•  Jak zní titul té knihy? ................................................................. 

•  Píšeš protokol? ................................................................. 

•  Chybí mi síla. ................................................................. 

•  Potřebuji list papíru. ................................................................. 

•  To je ředitel banky. ................................................................. 

•  Znám toho muže. ................................................................. 

•  Pána prstenů nemám rád. ................................................................. 

•  Dám si ledový čaj. ................................................................. 

•  Používá laptop. ................................................................. 

•  Hledá nějaký byt. ................................................................. 

•  Co stojí jedna libra? ................................................................. 

•  Řekni mi jedno. ................................................................. 

•  Znám jednoho lékárníka. ................................................................. 

•  Rozumíš tomu domácímu úkolu? ................................................................. 

•  Moje žena se stará o domácnost. ................................................................. 

•  Jeden hamburger, prosím. ................................................................. 

•  Jím housku. ................................................................. 

•  Máš klíč? ................................................................. 
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•  On má nějaký byt. ................................................................. 

•  To je nové sídlo firmy. ................................................................. 

•  Dám si espreso. ................................................................. 

•  Máš nějaké přání? ................................................................. 

•  Psyché člověka je neprozkoumatelné. ................................................................. 

•  To je to auto toho muže. ................................................................. 

•  Máte nějakou kantýnu? ................................................................. 
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Lekce 04_skloňování podstatných jmen_test_klíč   

•  Pacientovi se daří dobře. •  Dem Patienten geht es gut. 

•  To je nějaké dítě. •  Das ist ein Kind. 

•  Mám schůzku. •  Ich habe einen Termin. 

•  Kde je začátek toho běhu? •  Wo ist der Start des Rennens? 

•  Pracuji v jedné továrně. •  Ich arbeite in einer Fabrik. 

•  Čtu každý den jednu kapitolu té knihy. •  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. 

•  Máš balkón? •  Hast du einen Balkon? 

•  Dávám to nějakému muži. •  Ich gebe es einem Mann. 

•  To je jedna verze toho příběhu. •  Das ist eine Version der Geschichte. 

•  Jsem členem té organizace. •  Ich bin Mitglied dieser Organisation. 

•  Uděláme si piknik. •  Wir machen ein Picknick. 

•  Máš ještě sklenku vína? •  Hast du noch ein Glas Wein? 

•  Struktura firmy je komplexní. •  Die Struktur der Firma ist komplex. 

•  Okamžik, prosím. •  Einen Augenblick, bitte. 

•  Prezidentem USA je pan Trump. •  Der Präsident der USA ist Mr. Trump. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto des Mannes. 

•  Wedding je část Berlína. •  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. 

•  Máš kalendář? •  Hast du einen Kalender? 

•  Miluji moře. •  Ich liebe das Meer. 

•  Ten byt má nějaký balkon. •  Die Wohnung hat einen Balkon. 

•  Odpověď na tu otázku je jednoduchá. •  Die Antwort auf die Frage ist einfach. 

•  Laptop mám také. •  Den Laptop habe ich auch. 

•  Tady je centrum našeho města. •  Hier ist das Zentrum unserer Stadt. 

•  Domácnost uklízím sám. •  Ich mache den Haushalt allein. 

•  Objednám jednu pizzu. •  Ich bestelle eine Pizza. 

•  Obchod profituje z kurzových ztrát dolaru. •  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

•  Mám psa. •  Ich habe einen Hund. 

•  Jak zní titul té knihy? •  Wie lautet der Titel des Buches? 

•  Píšeš protokol? •  Schreibst du ein Protokoll? 

•  Chybí mi síla. •  Mir fehlt die Kraft. 

•  Potřebuji list papíru. •  Ich brauche ein Blatt Papier. 
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•  To je ředitel banky. •  Das ist der Direktor der Bank. 

•  Znám toho muže. •  Ich kenne diesen Mann. 

•  Pána prstenů nemám rád. •  Den Herrn der Ringe mag ich nicht. 

•  Dám si ledový čaj. •  Ich nehme einen Eistee. 

•  Používá laptop. •  Er benutzt einen Laptop. 

•  Hledá nějaký byt. •  Er sucht eine Wohnung. 

•  Co stojí jedna libra? •  Was kostet ein Pfund? 

•  Řekni mi jedno. •  Sag mir eines. 

•  Znám jednoho lékárníka. •  Ich kenne einen Apotheker. 

•  Rozumíš tomu domácímu úkolu? •  Verstehst Du die Hausaufgabe? 

•  Moje žena se stará o domácnost. •  Meine Frau macht den Haushalt. 

•  Jeden hamburger, prosím. •  Einen Hamburger, bitte. 

•  Jím housku. •  Ich esse ein Brötchen. 

•  Máš klíč? •  Hast du den Schlüssel? 

•  On má nějaký byt. •  Er hat eine Wohnung. 

•  To je nové sídlo firmy. •  Das ist der neue Standort der Firma. 

•  Dám si espreso. •  Ich nehme einen Espresso. 

•  Máš nějaké přání? •  Hast du einen Wunsch? 

•  Psyché člověka je neprozkoumatelné. •  Die Psyche des Mannes ist unergründbar. 

•  To je to auto toho muže. •  Das ist das Auto eines Mannes. 

•  Máte nějakou kantýnu? •  Habt ihr eine Kantine? 
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Lekce 05_přivlastňovací_osobní zájmena_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  ihren •  váš, její 

•  Sohn, der •  syn 

•  Hauptstadt, die •  hlavní město 

•  Tochter, die •  dcera 

•  mit ihr •  s ní 

•  Grüß dich! •  Zdravím tě! 

•  klein •  malý 

•  Kontakte, die •  kontakty 

•  Familie, die, Familien •  rodina 

•  schlecht •  špatný 

•  meinem •  můj 

•  Arbeitszimmer, das •  pracovna 

•  bitte •  prosím 

•  ihr •  její, Váš 

•  definieren - ich definiere, du definierst, er 
definiert, wir definieren, ihr definiert, sie 
definieren 

•  definovat 

•  danke •  děkuji 

•  Frau, die •  žena 

•  Meister, der •  mistr 

•  Tante, die •  teta 

•  morgen •  zítra 

•  Nachbar, der •  soused 

•  keinen •  žádný 

•  Ihren •  váš 

•  Zentrale, die •  centrála 

•  Auto, das, Autos •  auto 

•  Chef, der •  šéf 

•  unser •  náš 

•  senden - ich sende, du sendest, er sendet, wir 
senden, ihr sendet, sie senden 

•  poslat 

•  Haus, das, Häuser •  dům 
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•  Antwort, die •  odpověď 

•  bitten- ich bitte, du bittest, er bittet, wir 
bitten, ihr bittet, sie bitten 

•  prosit 

•  Kultur, die •  kultura 

•  Spiegel, der •  zrcadlo 

•  Nummer, die •  číslo 

•  Italien •  Itálie 

•  sagen - ich sage, du sagst, er sagt, wir sagen, 
ihr sagt ,sie sagen 

•  říci 

•  Mantel, der, ä •  kabát, plášť 

•  Bus, der •  autobus 

•  Telefonnummer, die •  telefonní číslo 

•  Mutter, die, Mütter •  matka 

•  Motto, das •  heslo 

•  unsere •  náš 

•  Gast, der, Gäste •  host 

•  können - Ich kann, du kannst, er kann, wir 
können, ihr könnt, sie können 

•  mohu 

•  mein, meine, mein •  můj 

•  Favorit, der •  favorit 

•  Büro, das •  kancelář 

•  klar •  jasný 

•  Partner, der •  partner 

•  Ihnen •  vám 

•  unserem •  našemu 

•  Familienname, der •  příjmení 

•  lieben •  milovat, mít rád 

•  Name, der, Namen •  jméno 

•  kennen - ich kenne, du kennst, er kennt, wir 
kennen, ihr kennt, sie kennen 

•  znát 

•  japanische •  japonský 

•  Hof, der •  dvůr 

•  Marke, die •  značka 

•  Bruder, der •  bratr 
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•  Hauptstadt, die •  hlavní město 

•  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen •  zájmena třetí pád 

 

Lekce 05_přivlastňovací_osobní zájmena_slovní zásoba_přeložte!    

•  matka •  Mutter, die, Mütter 

•  kabát, plášť •  Mantel, der, ä 

•  favorit •  Favorit, der 

•  náš •  unser 

•  poslat •  senden - ich sende, du sendest, er sendet, wir 
senden, ihr sendet, sie senden 

•  jasný •  klar 

•  rodina •  Familie, die, Familien 

•  náš •  unsere 

•  centrála •  Zentrale, die 

•  autobus •  Bus, der 

•  hlavní město •  Hauptstadt, die 

•  špatný •  schlecht 

•  zítra •  morgen 

•  značka •  Marke, die 

•  říci •  sagen - ich sage, du sagst, er sagt, wir sagen, 
ihr sagt ,sie sagen 

•  zrcadlo •  Spiegel, der 

•  soused •  Nachbar, der 

•  auto •  Auto, das, Autos 

•  jméno •  Name, der, Namen 

•  šéf •  Chef, der 

•  milovat, mít rád •  lieben 

•  pracovna •  Arbeitszimmer, das 

•  definovat •  definieren - ich definiere, du definierst, er 
definiert, wir definieren, ihr definiert, sie 
definieren 

•  bratr •  Bruder, der 

•  žádný •  keinen 

•  prosit •  bitten- ich bitte, du bittest, er bittet, wir 
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bitten, ihr bittet, sie bitten 

•  kultura •  Kultur, die 

•  prosím •  bitte 

•  číslo •  Nummer, die 

•  syn •  Sohn, der 

•  žena •  Frau, die 

•  našemu •  unserem 

•  její, Váš •  ihr 

•  heslo •  Motto, das 

•  dvůr •  Hof, der 

•  host •  Gast, der, Gäste 

•  vám •  Ihnen 

•  s ní •  mit ihr 

•  váš, její •  ihren 

•  dům •  Haus, das, Häuser 

•  malý •  klein 

•  můj •  mein, meine, mein 

•  Zdravím tě! •  Grüß dich! 

•  dcera •  Tochter, die 

•  telefonní číslo •  Telefonnummer, die 

•  hlavní město •  Hauptstadt, die 

•  můj •  meinem 

•  japonský •  japanische 

•  Itálie •  Italien 

•  příjmení •  Familienname, der 

•  kancelář •  Büro, das 

•  děkuji •  danke 

•  kontakty •  Kontakte, die 

•  mistr •  Meister, der 

•  mohu •  können - Ich kann, du kannst, er kann, wir 
können, ihr könnt, sie können 

•  teta •  Tante, die 

•  váš •  Ihren 
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•  znát •  kennen - ich kenne, du kennst, er kennt, wir 
kennen, ihr kennt, sie kennen 

•  partner •  Partner, der 

•  odpověď •  Antwort, die 

•  zájmena třetí pád •  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen 
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Lekce 05_přivlastňovací_osobní 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. 
 
Skoňování osobních zájmen 
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. 
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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 05_přivlastňovací_osobní zájmena_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Wie ist deine Nummer? •  Jaké je tvé číslo? 

•  Das ist unsere Kultur. •  To je naše kultura. 

•  Das ist mein Chef. •  To je můj šéf. 

•  Ich sehe mich im Spiegel. •  Vidím se v zrcadle 

•  Ich danke Ihnen. •  Děkuji Vám. 

•  Das ist unser Hof. •  To je náš dvůr. 

•  Er ist mit ihr. •  On je s ní. 

•  Willkommen in unserem Haus. •  Vítejte v našem domě. 

•  Die japanische Kultur interessiert mich. •  Japonská kultura mě zajímá. 

•  Das ist mein Favorit. •  To je můj favorit. 

•  Das ist unsere Zentrale. •  To je naše centrála. 

•  Das ist meine Tochter. •  To je má dcera. 

•  Das ist meine Frau. •  To je má žena. 

•  Ich bin in meinem Element. •  Jsem ve svém živlu. 

•  Das ist mein Sohn. •  To je můj syn. 

•  Berlin ist unsere Hauptstadt. •  Berlín je naše hlavní město. 

•  Das ist meine Stadt. •  To je moje město. 

•  Das ist mein Mantel. •  To je můj kabát. 

•  Das ist mein Auto. •  To je moje auto. 

•  Das ist meine Marke. •  To je má značka. 

•  Ich sehe dich morgen. •  Uvidím tě zítra. 

•  Das ist meine Familie. •  To je moje rodina. 

•  Wie lautet dein Familienname? •  Jak zní tvé příjmení? 

•  Das ist mein Partner. •  To je můj partner. 

•  Er kennt mich nicht. •  On mně nezná. 

•  Ich bitte Sie! •  Prosím Vás! 

•  Ich liebe dich, du bist so schön. •  Miluji tě. Jsi tak krásná. 

•  Das ist meine Tante. •  To je má teta. 

•  Grüß Dich! •  Zdravím tě! 

•  Das ist mir klar. •  To je mi jasné. 

•  Ich bitte dich! •  Prosím Tě! 
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•  Das ist mein Haus. •  To je můj dům. 

•  Das ist unser Haus. •  To je náš dům. 

•  Er ist mein Gast. •  On je mým hostem. 

•  Ich mache meinen Urlaub in Italien. •  Prázdniny si udělám v Itálii. 

•  Berlin ist unsere Hauptstadt. •  Berlín je naše hlavní město. 

•  Er ist mein Meister. •  On je mistr. 

•  Ich habe keinen Computer. •  Nemám žádný počítač. 

•  Ich mag Dich •  Mám tě rád. 

•  Das ist mein Büro. •  To je moje kancelář. 

•  Darf ich Ihren Mantel nehmen? •  Mohu vám vzít kabát? 

•  Ich muss dir etwas sagen. •  Musím ti něco říct. 

•  Meine Wohnung ist klein. •  Můj byt je malý. 

•  Das ist mein Bruder. •  To je můj bratr. 

•  Wie ist Deine Telefonnummer? •  Jaké je tvé telefonní číslo? 

•  Kann ich Ihnen helfen? •  Mohu vám pomoci? 

•  Es geht ihm schlecht. •  Daří se mu špatně. 

•  Sie fährt zu ihren Eltern. •  Ona jede ke svým rodičům. 

•  Kann ich Ihnen helfen? •  Mohu vám pomoci? 

•  Das ist unser Motto. •  To je naše heslo. 

•  Wie ist dein Name? •  Jaké je tvé jméno? 

•  Das ist meine Mutter. •  To je má matka. 

•  Das ist unser Bus. •  To je náš autobus. 

•  Können Sie es mir nächste Woche senden? •  Můžete mi to poslat příští týden? 

•  Wo ist Ihr Auto? •  Kde je Vaše auto? 

•  Das ist unsere Stadt. •  To je naše město. 

•  Das ist mein Arbeitszimmer. •  To je moje pracovna. 

•  Wie lautet deine Antwort? •  Jak zní tvoje odpověď? 

•  Wie du das definierst ist deine Sache. •  Jak to definuješ ty je tvoje věc. 

•  Meine Kontakte sind gut. •  Mé kontakty jsou dobré. 

•  Das ist mein Nachbar. •  To je můj soused. 

•  Ich helfe ihr. •  Pomáhám jí. 
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•  Jsem ve svém živlu. •  Ich bin in meinem Element. 

•  To je moje pracovna. •  Das ist mein Arbeitszimmer. 

•  Děkuji Vám. •  Ich danke Ihnen. 

•  To je můj syn. •  Das ist mein Sohn. 

•  Nemám žádný počítač. •  Ich habe keinen Computer. 

•  Japonská kultura mě zajímá. •  Die japanische Kultur interessiert mich. 

•  Můj byt je malý. •  Meine Wohnung ist klein. 

•  To je můj kabát. •  Das ist mein Mantel. 

•  Jak to definuješ ty je tvoje věc. •  Wie du das definierst ist deine Sache. 

•  Jak zní tvé příjmení? •  Wie lautet dein Familienname? 

•  To je naše kultura. •  Das ist unsere Kultur. 

•  To je má teta. •  Das ist meine Tante. 

•  Prosím Vás! •  Ich bitte Sie! 

•  Prosím Tě! •  Ich bitte dich! 

•  To je mi jasné. •  Das ist mir klar. 

•  To je můj soused. •  Das ist mein Nachbar. 

•  Miluji tě. Jsi tak krásná. •  Ich liebe dich, du bist so schön. 

•  Můžete mi to poslat příští týden? •  Können Sie es mir nächste Woche senden? 

•  Musím ti něco říct. •  Ich muss dir etwas sagen. 

•  To je má žena. •  Das ist meine Frau. 

•  To je naše město. •  Das ist unsere Stadt. 

•  To je náš autobus. •  Das ist unser Bus. 

•  Daří se mu špatně. •  Es geht ihm schlecht. 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  To je náš dům. •  Das ist unser Haus. 

•  To je můj favorit. •  Das ist mein Favorit. 

•  On je s ní. •  Er ist mit ihr. 

•  Mé kontakty jsou dobré. •  Meine Kontakte sind gut. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  Mohu vám vzít kabát? •  Darf ich Ihren Mantel nehmen? 

•  On je mistr. •  Er ist mein Meister. 
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•  To je moje město. •  Das ist meine Stadt. 

•  Vidím se v zrcadle •  Ich sehe mich im Spiegel. 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  To je můj dům. •  Das ist mein Haus. 

•  Zdravím tě! •  Grüß Dich! 

•  To je moje kancelář. •  Das ist mein Büro. 

•  Jaké je tvé číslo? •  Wie ist deine Nummer? 

•  On mně nezná. •  Er kennt mich nicht. 

•  On je mým hostem. •  Er ist mein Gast. 

•  Jaké je tvé telefonní číslo? •  Wie ist Deine Telefonnummer? 

•  To je moje rodina. •  Das ist meine Familie. 

•  Prázdniny si udělám v Itálii. •  Ich mache meinen Urlaub in Italien. 

•  To je má matka. •  Das ist meine Mutter. 

•  Jaké je tvé jméno? •  Wie ist dein Name? 

•  Ona jede ke svým rodičům. •  Sie fährt zu ihren Eltern. 

•  Uvidím tě zítra. •  Ich sehe dich morgen. 

•  To je náš dvůr. •  Das ist unser Hof. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  To je moje auto. •  Das ist mein Auto. 

•  To je naše centrála. •  Das ist unsere Zentrale. 

•  To je můj bratr. •  Das ist mein Bruder. 

•  Jak zní tvoje odpověď? •  Wie lautet deine Antwort? 

•  Vítejte v našem domě. •  Willkommen in unserem Haus. 

•  To je můj partner. •  Das ist mein Partner. 

•  To je můj šéf. •  Das ist mein Chef. 

•  To je naše heslo. •  Das ist unser Motto. 

•  Mám tě rád. •  Ich mag Dich 

•  Kde je Vaše auto? •  Wo ist Ihr Auto? 

•  To je má dcera. •  Das ist meine Tochter. 

•  To je má značka. •  Das ist meine Marke. 

•  Pomáhám jí. •  Ich helfe ihr. 
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•  Nemám žádný počítač. •  Ich habe keinen Computer. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  Jsem ve svém živlu. •  Ich bin in meinem Element. 

•  Prosím Tě! •  Ich bitte dich! 

•  On je mistr. •  Er ist mein Meister. 

•  Daří se mu špatně. •  Es geht ihm schlecht. 

•  To je můj soused. •  Das ist mein Nachbar. 

•  To je má značka. •  Das ist meine Marke. 

•  To je náš autobus. •  Das ist unser Bus. 

•  Miluji tě. Jsi tak krásná. •  Ich liebe dich, du bist so schön. 

•  Prosím Vás! •  Ich bitte Sie! 

•  Japonská kultura mě zajímá. •  Die japanische Kultur interessiert mich. 

•  Můžete mi to poslat příští týden? •  Können Sie es mir nächste Woche senden? 

•  To je můj bratr. •  Das ist mein Bruder. 

•  To je naše centrála. •  Das ist unsere Zentrale. 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  To je moje rodina. •  Das ist meine Familie. 

•  Jaké je tvé číslo? •  Wie ist deine Nummer? 

•  Mé kontakty jsou dobré. •  Meine Kontakte sind gut. 

•  To je mi jasné. •  Das ist mir klar. 

•  To je náš dům. •  Das ist unser Haus. 

•  On je s ní. •  Er ist mit ihr. 

•  Kde je Vaše auto? •  Wo ist Ihr Auto? 

•  To je můj favorit. •  Das ist mein Favorit. 

•  To je naše kultura. •  Das ist unsere Kultur. 

•  Uvidím tě zítra. •  Ich sehe dich morgen. 

•  To je můj šéf. •  Das ist mein Chef. 

•  To je můj partner. •  Das ist mein Partner. 

•  Jak to definuješ ty je tvoje věc. •  Wie du das definierst ist deine Sache. 

•  Jaké je tvé telefonní číslo? •  Wie ist Deine Telefonnummer? 

•  Mohu vám vzít kabát? •  Darf ich Ihren Mantel nehmen? 
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•  Jak zní tvé příjmení? •  Wie lautet dein Familienname? 

•  To je má dcera. •  Das ist meine Tochter. 

•  To je můj kabát. •  Das ist mein Mantel. 

•  Vítejte v našem domě. •  Willkommen in unserem Haus. 

•  Děkuji Vám. •  Ich danke Ihnen. 

•  On mně nezná. •  Er kennt mich nicht. 

•  Jak zní tvoje odpověď? •  Wie lautet deine Antwort? 

•  To je naše město. •  Das ist unsere Stadt. 

•  To je moje město. •  Das ist meine Stadt. 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  To je moje pracovna. •  Das ist mein Arbeitszimmer. 

•  To je můj dům. •  Das ist mein Haus. 

•  Vidím se v zrcadle •  Ich sehe mich im Spiegel. 

•  Mám tě rád. •  Ich mag Dich 

•  To je má matka. •  Das ist meine Mutter. 

•  On je mým hostem. •  Er ist mein Gast. 

•  To je má žena. •  Das ist meine Frau. 

•  To je náš dvůr. •  Das ist unser Hof. 

•  To je má teta. •  Das ist meine Tante. 

•  Můj byt je malý. •  Meine Wohnung ist klein. 

•  To je naše heslo. •  Das ist unser Motto. 

•  To je moje auto. •  Das ist mein Auto. 

•  To je moje kancelář. •  Das ist mein Büro. 

•  Zdravím tě! •  Grüß Dich! 

•  Jaké je tvé jméno? •  Wie ist dein Name? 

•  Prázdniny si udělám v Itálii. •  Ich mache meinen Urlaub in Italien. 

•  To je můj syn. •  Das ist mein Sohn. 

•  Musím ti něco říct. •  Ich muss dir etwas sagen. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  Ona jede ke svým rodičům. •  Sie fährt zu ihren Eltern. 

•  Pomáhám jí. •  Ich helfe ihr. 
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Kann ich Ihnen helfen? Ich bitte dich! 
Können Sie es mir nächste 

Woche senden? 

Ich muss dir etwas sagen. Er kennt mich nicht. 
Wie du das definierst ist deine 

Sache. 

Das ist mein Nachbar. Das ist mein Arbeitszimmer. Das ist mein Haus. 

Das ist unser Hof. Ich sehe mich im Spiegel. Berlin ist unsere Hauptstadt. 

Berlin ist unsere Hauptstadt. Das ist mein Auto. 
Ich mache meinen Urlaub in 

Italien. 

Die japanische Kultur 
interessiert mich. 

Das ist unser Bus. Wie ist deine Nummer? 
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Můžete mi to poslat příští 
týden? 

Prosím Tě! Mohu vám pomoci? 

Jak to definuješ ty je tvoje věc. On mně nezná. Musím ti něco říct. 

To je můj dům. To je moje pracovna. To je můj soused. 

Berlín je naše hlavní město. Vidím se v zrcadle To je náš dvůr. 

Prázdniny si udělám v Itálii. To je moje auto. Berlín je naše hlavní město. 

Jaké je tvé číslo? To je náš autobus. Japonská kultura mě zajímá. 
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Ich liebe dich, du bist so 
schön. 

Wie lautet dein Familienname? Das ist mein Mantel. 

Er ist mein Gast. 
Wie ist Deine 

Telefonnummer? 
Ich bitte Sie! 

Ich habe keinen Computer. Das ist unsere Stadt. Kann ich Ihnen helfen? 

Das ist unser Haus. Das ist meine Stadt. Willkommen in unserem Haus. 

Ich bin in meinem Element. 
Darf ich Ihren Mantel 

nehmen? 
Das ist meine Marke. 

Das ist mein Chef. Das ist mein Partner. Das ist unser Motto. 
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To je můj kabát. Jak zní tvé příjmení? Miluji tě. Jsi tak krásná. 

Prosím Vás! Jaké je tvé telefonní číslo? On je mým hostem. 

Mohu vám pomoci? To je naše město. Nemám žádný počítač. 

Vítejte v našem domě. To je moje město. To je náš dům. 

To je má značka. Mohu vám vzít kabát? Jsem ve svém živlu. 

To je naše heslo. To je můj partner. To je můj šéf. 
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Das ist mein Büro. Meine Kontakte sind gut. Das ist unsere Zentrale. 

Er ist mit ihr. Ich sehe dich morgen. Wo ist Ihr Auto? 

Das ist meine Tante. Das ist meine Frau. Das ist meine Familie. 

Das ist meine Mutter. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. 

Wie ist dein Name? Das ist mein Bruder. Das ist mir klar. 

Meine Wohnung ist klein. Es geht ihm schlecht. Das ist mein Favorit. 
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To je naše centrála. Mé kontakty jsou dobré. To je moje kancelář. 

Kde je Vaše auto? Uvidím tě zítra. On je s ní. 

To je moje rodina. To je má žena. To je má teta. 

To je má dcera. To je můj syn. To je má matka. 

To je mi jasné. To je můj bratr. Jaké je tvé jméno? 

To je můj favorit. Daří se mu špatně. Můj byt je malý. 
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Das ist unsere Kultur. Er ist mein Meister. Ich danke Ihnen. 

Grüß Dich! Sie fährt zu ihren Eltern. Wie lautet deine Antwort? 

Ich mag Dich Ich helfe ihr. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Děkuji Vám. On je mistr. To je naše kultura. 

Jak zní tvoje odpověď? Ona jede ke svým rodičům. Zdravím tě! 

-  Pomáhám jí. Mám tě rád. 

 

  



 
170 

Lekce 05_přivlastňovací_osobní zájmena_test    

•  Prosím Vás! ................................................................. 

•  To je naše centrála. ................................................................. 

•  To je moje pracovna. ................................................................. 

•  To je můj syn. ................................................................. 

•  To je náš autobus. ................................................................. 

•  To je moje kancelář. ................................................................. 

•  Jaké je tvé telefonní číslo? ................................................................. 

•  Jaké je tvé číslo? ................................................................. 

•  Musím ti něco říct. ................................................................. 

•  Vidím se v zrcadle ................................................................. 

•  To je náš dvůr. ................................................................. 

•  To je má matka. ................................................................. 

•  On je mým hostem. ................................................................. 

•  Japonská kultura mě zajímá. ................................................................. 

•  On je mistr. ................................................................. 

•  Mohu vám pomoci? ................................................................. 

•  Mohu vám pomoci? ................................................................. 

•  To je mi jasné. ................................................................. 

•  To je má značka. ................................................................. 

•  Mé kontakty jsou dobré. ................................................................. 

•  To je naše kultura. ................................................................. 

•  To je můj partner. ................................................................. 
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•  Můj byt je malý. ................................................................. 

•  Berlín je naše hlavní město. ................................................................. 

•  Prosím Tě! ................................................................. 

•  To je naše město. ................................................................. 

•  Jak zní tvoje odpověď? ................................................................. 

•  To je naše heslo. ................................................................. 

•  On je s ní. ................................................................. 

•  To je má žena. ................................................................. 

•  To je můj šéf. ................................................................. 

•  To je moje rodina. ................................................................. 

•  To je má teta. ................................................................. 

•  Ona jede ke svým rodičům. ................................................................. 

•  Prázdniny si udělám v Itálii. ................................................................. 

•  Jaké je tvé jméno? ................................................................. 

•  Zdravím tě! ................................................................. 

•  Vítejte v našem domě. ................................................................. 

•  Miluji tě. Jsi tak krásná. ................................................................. 

•  Pomáhám jí. ................................................................. 

•  Jsem ve svém živlu. ................................................................. 

•  Můžete mi to poslat příští týden? ................................................................. 

•  Jak zní tvé příjmení? ................................................................. 

•  To je náš dům. ................................................................. 

•  Mohu vám vzít kabát? ................................................................. 
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•  To je moje město. ................................................................. 

•  On mně nezná. ................................................................. 

•  Uvidím tě zítra. ................................................................. 

•  To je můj kabát. ................................................................. 

•  To je moje auto. ................................................................. 

•  Kde je Vaše auto? ................................................................. 

•  Daří se mu špatně. ................................................................. 

•  Jak to definuješ ty je tvoje věc. ................................................................. 

•  To je má dcera. ................................................................. 

•  To je můj favorit. ................................................................. 

•  Mám tě rád. ................................................................. 

•  To je můj bratr. ................................................................. 

•  Děkuji Vám. ................................................................. 

•  Berlín je naše hlavní město. ................................................................. 

•  Nemám žádný počítač. ................................................................. 

•  To je můj dům. ................................................................. 

•  To je můj soused. ................................................................. 
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•  Prosím Vás! •  Ich bitte Sie! 

•  To je naše centrála. •  Das ist unsere Zentrale. 

•  To je moje pracovna. •  Das ist mein Arbeitszimmer. 

•  To je můj syn. •  Das ist mein Sohn. 

•  To je náš autobus. •  Das ist unser Bus. 

•  To je moje kancelář. •  Das ist mein Büro. 

•  Jaké je tvé telefonní číslo? •  Wie ist Deine Telefonnummer? 

•  Jaké je tvé číslo? •  Wie ist deine Nummer? 

•  Musím ti něco říct. •  Ich muss dir etwas sagen. 

•  Vidím se v zrcadle •  Ich sehe mich im Spiegel. 

•  To je náš dvůr. •  Das ist unser Hof. 

•  To je má matka. •  Das ist meine Mutter. 

•  On je mým hostem. •  Er ist mein Gast. 

•  Japonská kultura mě zajímá. •  Die japanische Kultur interessiert mich. 

•  On je mistr. •  Er ist mein Meister. 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  Mohu vám pomoci? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  To je mi jasné. •  Das ist mir klar. 

•  To je má značka. •  Das ist meine Marke. 

•  Mé kontakty jsou dobré. •  Meine Kontakte sind gut. 

•  To je naše kultura. •  Das ist unsere Kultur. 

•  To je můj partner. •  Das ist mein Partner. 

•  Můj byt je malý. •  Meine Wohnung ist klein. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  Prosím Tě! •  Ich bitte dich! 

•  To je naše město. •  Das ist unsere Stadt. 

•  Jak zní tvoje odpověď? •  Wie lautet deine Antwort? 

•  To je naše heslo. •  Das ist unser Motto. 

•  On je s ní. •  Er ist mit ihr. 

•  To je má žena. •  Das ist meine Frau. 

•  To je můj šéf. •  Das ist mein Chef. 
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•  To je moje rodina. •  Das ist meine Familie. 

•  To je má teta. •  Das ist meine Tante. 

•  Ona jede ke svým rodičům. •  Sie fährt zu ihren Eltern. 

•  Prázdniny si udělám v Itálii. •  Ich mache meinen Urlaub in Italien. 

•  Jaké je tvé jméno? •  Wie ist dein Name? 

•  Zdravím tě! •  Grüß Dich! 

•  Vítejte v našem domě. •  Willkommen in unserem Haus. 

•  Miluji tě. Jsi tak krásná. •  Ich liebe dich, du bist so schön. 

•  Pomáhám jí. •  Ich helfe ihr. 

•  Jsem ve svém živlu. •  Ich bin in meinem Element. 

•  Můžete mi to poslat příští týden? •  Können Sie es mir nächste Woche senden? 

•  Jak zní tvé příjmení? •  Wie lautet dein Familienname? 

•  To je náš dům. •  Das ist unser Haus. 

•  Mohu vám vzít kabát? •  Darf ich Ihren Mantel nehmen? 

•  To je moje město. •  Das ist meine Stadt. 

•  On mně nezná. •  Er kennt mich nicht. 

•  Uvidím tě zítra. •  Ich sehe dich morgen. 

•  To je můj kabát. •  Das ist mein Mantel. 

•  To je moje auto. •  Das ist mein Auto. 

•  Kde je Vaše auto? •  Wo ist Ihr Auto? 

•  Daří se mu špatně. •  Es geht ihm schlecht. 

•  Jak to definuješ ty je tvoje věc. •  Wie du das definierst ist deine Sache. 

•  To je má dcera. •  Das ist meine Tochter. 

•  To je můj favorit. •  Das ist mein Favorit. 

•  Mám tě rád. •  Ich mag Dich 

•  To je můj bratr. •  Das ist mein Bruder. 

•  Děkuji Vám. •  Ich danke Ihnen. 

•  Berlín je naše hlavní město. •  Berlin ist unsere Hauptstadt. 

•  Nemám žádný počítač. •  Ich habe keinen Computer. 

•  To je můj dům. •  Das ist mein Haus. 

•  To je můj soused. •  Das ist mein Nachbar. 
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zásoba_poslouchejte!    

•  Geschäft, das, Geschäfte •  obchod 

•  falsch •  špatný 

•  empfehlen - ich empfehle, du empfiehlst, er 
empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfehlt, sie 
empfehlen 

•  doporučit 

•  darstellen •  představovat 

•  lesen •  číst 

•  persönlich •  osobně 

•  Farbe, die, Farben •  barva 

•  Aktivitäten, die •  aktivity 

•  uns •  nás 

•  ihnen •  vám 

•  entlang •  podél 

•  Taxi, das, Taxen •  taxi, taxík 

•  lesen - ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr 
lest, sie lesen 

•  číst 

•  gefallen •  líbit se 

•  Konferenz, die •  konference 

•  Tschechisch, das •  čeština 

•  vorschlagen •  navrhnout 

•  Konkurrenz, die •  konkurence 

•  Realität, die •  realita 

•  schwere •  těžký 

•  treffen - ich treffe, du triffst, er trifft, wir 
treffen, ihr trefft, sie treffen 

•  potkat 

•  orientieren •  orientovat (se) 

•  ihn •  ho, jeho 

•  Tasche, die •  taška 

•  aufmachen •  otevřít 

•  vorstellen - ich stelle vor, du stellst vor, er 
stellt vor, wir stellen vor, ihr stellt vor, sie 
stellen vor 

•  představit 

•  Szene, die •  scéna 
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•  vergessen - ich vergesse, du vergisst, er 
vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie 
vergessen 

•  zapomenout 

•  sprechen- ich spreche, du sprichst, er spricht, 
wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen 

•  mluvit 

•  Fastfood, das •  rychlé občerstvení 

•  anbieten •  nabídnout 

•  schon •  již, už 

•  kaufen - ich kaufe, du kaufst, er kauft, wir 
kaufen, ihr kauft, sie kaufen 

•  kupovat 

•  diesmal •  tentokrát 

•  Experten, die •  experti 

•  sich •  se 

•  anbieten - Ich biete an, du bietest an, er bietet 
an, wir bieten an, ihr bietet an, sie bieten an 

•  nabídnout 

•  schlafen - ich schlafe, du schläfst, er schläft, 
wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen 

•  spát 

•  Wand, die •  zeď 

•  anbieten •  nabídnout 

•  einkaufen •  nakoupit 

•  und •  a 
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zásoba_přeložte!    

•  představovat •  darstellen 

•  líbit se •  gefallen 

•  konkurence •  Konkurrenz, die 

•  tentokrát •  diesmal 

•  těžký •  schwere 

•  nás •  uns 

•  otevřít •  aufmachen 

•  taška •  Tasche, die 

•  nabídnout •  anbieten - Ich biete an, du bietest an, er bietet 
an, wir bieten an, ihr bietet an, sie bieten an 

•  špatný •  falsch 



 
177 

•  obchod •  Geschäft, das, Geschäfte 

•  zeď •  Wand, die 

•  orientovat (se) •  orientieren 

•  scéna •  Szene, die 

•  barva •  Farbe, die, Farben 

•  se •  sich 

•  realita •  Realität, die 

•  podél •  entlang 

•  rychlé občerstvení •  Fastfood, das 

•  osobně •  persönlich 

•  již, už •  schon 

•  nakoupit •  einkaufen 

•  navrhnout •  vorschlagen 

•  nabídnout •  anbieten 

•  zapomenout •  vergessen - ich vergesse, du vergisst, er 
vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie 
vergessen 

•  čeština •  Tschechisch, das 

•  představit •  vorstellen - ich stelle vor, du stellst vor, er 
stellt vor, wir stellen vor, ihr stellt vor, sie 
stellen vor 

•  číst •  lesen 

•  potkat •  treffen - ich treffe, du triffst, er trifft, wir 
treffen, ihr trefft, sie treffen 

•  číst •  lesen - ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr 
lest, sie lesen 

•  experti •  Experten, die 

•  doporučit •  empfehlen - ich empfehle, du empfiehlst, er 
empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfehlt, sie 
empfehlen 

•  ho, jeho •  ihn 

•  nabídnout •  anbieten 

•  mluvit •  sprechen- ich spreche, du sprichst, er spricht, 
wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen 

•  kupovat •  kaufen - ich kaufe, du kaufst, er kauft, wir 
kaufen, ihr kauft, sie kaufen 
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•  aktivity •  Aktivitäten, die 

•  spát •  schlafen - ich schlafe, du schläfst, er schläft, 
wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen 

•  konference •  Konferenz, die 

•  taxi, taxík •  Taxi, das, Taxen 

•  vám •  ihnen 

•  a •  und 
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Lekce 06_slovesa s hlás. změn_odluč. před_zvratná _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? 
 

Slovesa s odlučitelnou předponou 
 
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. 
 

Zvratná slovesa  
Zvratná slovesa jsou taková slovesa, která u sebe mají zvratné zájmeno se, si (těšit se). V němčině je to 
zvratné zájmeno sich , které je uváděno v infinitivu  
 
Zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě 
 
ich freue mich  já se těším wir freuen uns  my se těšíme 
du freust dich  ty se těšíš ihr freut euch  vy se těšíte 
er freut sich  on se těší sie freuen sich  oni se těší 
 
Ich freue mich schon auf den Sommer. Už se těším na léto. 
Freust du dich auch? Těšíš se také? 
Wo treffen wir uns am Freitag? Kde se v pátek potkáme? 
Ich bereite mich vor. Připravuji se. 
 
Zvratné sloveso může být i se zájmenem ve 3. pádě 
 
ich kaufe mir já si koupím   wir kaufen uns  my si koupíme  
du kaufst dir ty si koupíš   ihr kauft euch  vy si koupíte  
er kauft sich on si koupí  sie kaufen sich  oni si koupí 
 
Pozor – někdy pád změní u stejného slovesa smysl věty.  
 

představit se   sich vorstellen  
Stell dich vor!   Představ se!  4. pád 

  
 představit si   opět sich vostellen 
 Stell dir vor!   Představ si!  3. pád 
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Lekce 06_slovesa s hlás. změn_odluč. před_zvratná _procvičovací 

věty_poslouchejte!    

•  Er stellt sich das einfach vor. •  On si to představuje jednoduše. 

•  Ich kaufe mir ein neues Auto. •  Kupuji si nové auto. 

•  Siehst du uns? •  Vidíš nás? 

•  Warum machst du das Fenster auf? •  Proč otevíráš okno? 

•  Was liest du? •  Co čteš? 

•  Es gefällt mir nicht. •  To se mi nelíbí. 

•  Ich muss mich erstmal orientieren. •  Musím se nejprve zorientovat. 

•  Warum schläfst du nicht? •  Proč nespíš? 

•  Das Bild stellt Van Gogh dar. •  Ten obraz představuje Van Gogha. 

•  Es lohnt sich. •  To se vyplatí. 

•  Was kannst du mir anbieten? •  Co mi můžeš nabídnout? 

•  Wo kaufst du ein? •  Kde nakupuješ? 

•  Die Konferenz findet in Berlin statt. •  Konference se koná v Berlíně. 

•  Da liegst du falsch. •  Tady se mýlíš. 

•  Die Konkurrenz schläft nicht. •  Konkurence nespí. 

•  Ich nehme die Tasche. •  Vezmu tu tašku. 

•  Er empfiehlt es uns. •  Doporučuje nám to. 

•  Ich trage eine schwere Last. •  Nesu těžkou zátěž. 

•  Wie bieten viele Aktivitäten an. •  Nabízíme hodně aktivit. 

•  Um wieviel Uhr treffen wir uns? •  V kolik hodin se potkáme? 

•  Er schlägt es mir vor. •  Navrhuje mi to. 

•  Du sprichst sehr gut deutsch. •  Mluvíš docela dobře německy. 

•  Die Farbe gefällt mir. •  Ta barva se mi líbí. 

•  Diesmal komme ich mit. •  Tentokráte půjdu s vámi. 

•  Ich esse Fastfood nur ungern. •  Fastfood jím jen nerad. 

•  Ich komme Ihnen entgegen. •  Přijdu Vám naproti. 

•  Ich spreche auch Tschechisch. •  Mluvím také česky. 

•  Ich hole es persönlich ab. •  Osobně to vyzvednu. 

•  Die Realität sieht anders aus. •  Realita vypadá jinak. 

•  Siehst du die Szene? •  Vidíš tu scénu? 
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•  Das Geschäft läuft gut. •  Obchod běží dobře. 

•  Freust du dich schon? •  Těšíš se už? 

•  Er läuft den Fluss entlang. •  Běží podél řeky. 

•  Er vergisst nie! •  Nikdy nezapomíná. 

•  Was liest du? •  Co čteš? 

•  Was bietest du ihr an? •  Co jí nabízíš? 

•  Das Bild hängt an der Wand. •  Obraz visí na stěně. 

•  Nimmst du ein Taxi? •  Vezmeš si taxi? 

•  Ich lese und mein Sohn sieht Fern. •  Čtu a můj syn se dívá na televizi. 
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věty_přeložte!    

•  Nikdy nezapomíná. •  Er vergisst nie! 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Nabízíme hodně aktivit. •  Wie bieten viele Aktivitäten an. 

•  Ta barva se mi líbí. •  Die Farbe gefällt mir. 

•  Navrhuje mi to. •  Er schlägt es mir vor. 

•  Vezmu tu tašku. •  Ich nehme die Tasche. 

•  Vidíš tu scénu? •  Siehst du die Szene? 

•  Vidíš nás? •  Siehst du uns? 

•  Realita vypadá jinak. •  Die Realität sieht anders aus. 

•  Tady se mýlíš. •  Da liegst du falsch. 

•  Přijdu Vám naproti. •  Ich komme Ihnen entgegen. 

•  Konference se koná v Berlíně. •  Die Konferenz findet in Berlin statt. 

•  Proč nespíš? •  Warum schläfst du nicht? 

•  Konkurence nespí. •  Die Konkurrenz schläft nicht. 

•  Musím se nejprve zorientovat. •  Ich muss mich erstmal orientieren. 

•  Ten obraz představuje Van Gogha. •  Das Bild stellt Van Gogh dar. 

•  Osobně to vyzvednu. •  Ich hole es persönlich ab. 

•  V kolik hodin se potkáme? •  Um wieviel Uhr treffen wir uns? 

•  Obraz visí na stěně. •  Das Bild hängt an der Wand. 

•  Mluvím také česky. •  Ich spreche auch Tschechisch. 
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•  On si to představuje jednoduše. •  Er stellt sich das einfach vor. 

•  Běží podél řeky. •  Er läuft den Fluss entlang. 

•  Proč otevíráš okno? •  Warum machst du das Fenster auf? 

•  Doporučuje nám to. •  Er empfiehlt es uns. 

•  Fastfood jím jen nerad. •  Ich esse Fastfood nur ungern. 

•  Mluvíš docela dobře německy. •  Du sprichst sehr gut deutsch. 

•  Nesu těžkou zátěž. •  Ich trage eine schwere Last. 

•  To se vyplatí. •  Es lohnt sich. 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Co mi můžeš nabídnout? •  Was kannst du mir anbieten? 

•  Kupuji si nové auto. •  Ich kaufe mir ein neues Auto. 

•  Kde nakupuješ? •  Wo kaufst du ein? 

•  Vezmeš si taxi? •  Nimmst du ein Taxi? 

•  Tentokráte půjdu s vámi. •  Diesmal komme ich mit. 

•  Co jí nabízíš? •  Was bietest du ihr an? 

•  Těšíš se už? •  Freust du dich schon? 

•  To se mi nelíbí. •  Es gefällt mir nicht. 

•  Obchod běží dobře. •  Das Geschäft läuft gut. 

•  Čtu a můj syn se dívá na televizi. •  Ich lese und mein Sohn sieht Fern. 
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_zvratna__poslouchejte německy    

•  Nabízíme hodně aktivit. •  Wie bieten viele Aktivitäten an. 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Nikdy nezapomíná. •  Er vergisst nie! 

•  Co mi můžeš nabídnout? •  Was kannst du mir anbieten? 

•  Vezmu tu tašku. •  Ich nehme die Tasche. 

•  Tentokráte půjdu s vámi. •  Diesmal komme ich mit. 

•  Vidíš tu scénu? •  Siehst du die Szene? 

•  Osobně to vyzvednu. •  Ich hole es persönlich ab. 

•  Navrhuje mi to. •  Er schlägt es mir vor. 

•  Vezmeš si taxi? •  Nimmst du ein Taxi? 
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•  Těšíš se už? •  Freust du dich schon? 

•  V kolik hodin se potkáme? •  Um wieviel Uhr treffen wir uns? 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Realita vypadá jinak. •  Die Realität sieht anders aus. 

•  Přijdu Vám naproti. •  Ich komme Ihnen entgegen. 

•  Mluvím také česky. •  Ich spreche auch Tschechisch. 

•  Tady se mýlíš. •  Da liegst du falsch. 

•  Běží podél řeky. •  Er läuft den Fluss entlang. 

•  Musím se nejprve zorientovat. •  Ich muss mich erstmal orientieren. 

•  Nesu těžkou zátěž. •  Ich trage eine schwere Last. 

•  Obraz visí na stěně. •  Das Bild hängt an der Wand. 

•  On si to představuje jednoduše. •  Er stellt sich das einfach vor. 

•  Konference se koná v Berlíně. •  Die Konferenz findet in Berlin statt. 

•  Mluvíš docela dobře německy. •  Du sprichst sehr gut deutsch. 

•  Ten obraz představuje Van Gogha. •  Das Bild stellt Van Gogh dar. 

•  To se mi nelíbí. •  Es gefällt mir nicht. 

•  Kde nakupuješ? •  Wo kaufst du ein? 

•  Obchod běží dobře. •  Das Geschäft läuft gut. 

•  Ta barva se mi líbí. •  Die Farbe gefällt mir. 

•  Doporučuje nám to. •  Er empfiehlt es uns. 

•  Co jí nabízíš? •  Was bietest du ihr an? 

•  Vidíš nás? •  Siehst du uns? 

•  To se vyplatí. •  Es lohnt sich. 

•  Kupuji si nové auto. •  Ich kaufe mir ein neues Auto. 

•  Proč otevíráš okno? •  Warum machst du das Fenster auf? 

•  Konkurence nespí. •  Die Konkurrenz schläft nicht. 

•  Fastfood jím jen nerad. •  Ich esse Fastfood nur ungern. 

•  Proč nespíš? •  Warum schläfst du nicht? 

•  Čtu a můj syn se dívá na televizi. •  Ich lese und mein Sohn sieht Fern. 
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Er empfiehlt es uns. Warum schläfst du nicht? 
Um wieviel Uhr treffen wir 

uns? 

Du sprichst sehr gut deutsch. Es gefällt mir nicht. Was liest du? 

Ich kaufe mir ein neues Auto. Er stellt sich das einfach vor. Was kannst du mir anbieten? 

Warum machst du das Fenster 
auf? 

Was bietest du ihr an? Was liest du? 

Das Bild hängt an der Wand. Nimmst du ein Taxi? 
Ich muss mich erstmal 

orientieren. 

Die Konferenz findet in Berlin 
statt. 

Freust du dich schon? Er vergisst nie! 
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V kolik hodin se potkáme? Proč nespíš? Doporučuje nám to. 

Co čteš? To se mi nelíbí. Mluvíš docela dobře německy. 

Co mi můžeš nabídnout? 
On si to představuje 

jednoduše. 
Kupuji si nové auto. 

Co čteš? Co jí nabízíš? Proč otevíráš okno? 

Musím se nejprve zorientovat. Vezmeš si taxi? Obraz visí na stěně. 

Nikdy nezapomíná. Těšíš se už? Konference se koná v Berlíně. 
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Ich nehme die Tasche. Ich esse Fastfood nur ungern. Wo kaufst du ein? 

Er schlägt es mir vor. Siehst du uns? Ich komme Ihnen entgegen. 

Diesmal komme ich mit. Ich trage eine schwere Last. Die Realität sieht anders aus. 

Die Farbe gefällt mir. Das Geschäft läuft gut. Die Konkurrenz schläft nicht. 

Er läuft den Fluss entlang. Siehst du die Szene? Da liegst du falsch. 

Ich hole es persönlich ab. Das Bild stellt Van Gogh dar. 
Wie bieten viele Aktivitäten 

an. 
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Kde nakupuješ? Fastfood jím jen nerad. Vezmu tu tašku. 

Přijdu Vám naproti. Vidíš nás? Navrhuje mi to. 

Realita vypadá jinak. Nesu těžkou zátěž. Tentokráte půjdu s vámi. 

Konkurence nespí. Obchod běží dobře. Ta barva se mi líbí. 

Tady se mýlíš. Vidíš tu scénu? Běží podél řeky. 

Nabízíme hodně aktivit. 
Ten obraz představuje Van 

Gogha. 
Osobně to vyzvednu. 
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Ich spreche auch Tschechisch. Es lohnt sich. 
Ich lese und mein Sohn sieht 

Fern. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
190 

Čtu a můj syn se dívá na 
televizi. 

To se vyplatí. Mluvím také česky. 
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Lekce 06_slovesa s hlás. změn_odluč. před_zvratná __test    

•  Nabízíme hodně aktivit. ................................................................. 

•  Těšíš se už? ................................................................. 

•  Co jí nabízíš? ................................................................. 

•  Mluvíš docela dobře německy. ................................................................. 

•  Navrhuje mi to. ................................................................. 

•  To se vyplatí. ................................................................. 

•  Kupuji si nové auto. ................................................................. 

•  On si to představuje jednoduše. ................................................................. 

•  Musím se nejprve zorientovat. ................................................................. 

•  Tentokráte půjdu s vámi. ................................................................. 

•  Proč nespíš? ................................................................. 

•  Konference se koná v Berlíně. ................................................................. 

•  Doporučuje nám to. ................................................................. 

•  Co mi můžeš nabídnout? ................................................................. 

•  Vidíš nás? ................................................................. 

•  Tady se mýlíš. ................................................................. 

•  Mluvím také česky. ................................................................. 

•  Co čteš? ................................................................. 

•  Ten obraz představuje Van Gogha. ................................................................. 

•  Osobně to vyzvednu. ................................................................. 

•  Vezmu tu tašku. ................................................................. 

•  Co čteš? ................................................................. 
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•  Proč otevíráš okno? ................................................................. 

•  Obchod běží dobře. ................................................................. 

•  Kde nakupuješ? ................................................................. 

•  Vezmeš si taxi? ................................................................. 

•  To se mi nelíbí. ................................................................. 

•  Realita vypadá jinak. ................................................................. 

•  Přijdu Vám naproti. ................................................................. 

•  Nikdy nezapomíná. ................................................................. 

•  Obraz visí na stěně. ................................................................. 

•  Ta barva se mi líbí. ................................................................. 

•  Nesu těžkou zátěž. ................................................................. 

•  V kolik hodin se potkáme? ................................................................. 

•  Čtu a můj syn se dívá na televizi. ................................................................. 

•  Konkurence nespí. ................................................................. 

•  Vidíš tu scénu? ................................................................. 

•  Běží podél řeky. ................................................................. 

•  Fastfood jím jen nerad. ................................................................. 
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Lekce 06_slovesa s hlás. změn_odluč. před_zvratná __test_klíč   

•  Nabízíme hodně aktivit. •  Wie bieten viele Aktivitäten an. 

•  Těšíš se už? •  Freust du dich schon? 

•  Co jí nabízíš? •  Was bietest du ihr an? 

•  Mluvíš docela dobře německy. •  Du sprichst sehr gut deutsch. 

•  Navrhuje mi to. •  Er schlägt es mir vor. 

•  To se vyplatí. •  Es lohnt sich. 

•  Kupuji si nové auto. •  Ich kaufe mir ein neues Auto. 

•  On si to představuje jednoduše. •  Er stellt sich das einfach vor. 

•  Musím se nejprve zorientovat. •  Ich muss mich erstmal orientieren. 

•  Tentokráte půjdu s vámi. •  Diesmal komme ich mit. 

•  Proč nespíš? •  Warum schläfst du nicht? 

•  Konference se koná v Berlíně. •  Die Konferenz findet in Berlin statt. 

•  Doporučuje nám to. •  Er empfiehlt es uns. 

•  Co mi můžeš nabídnout? •  Was kannst du mir anbieten? 

•  Vidíš nás? •  Siehst du uns? 

•  Tady se mýlíš. •  Da liegst du falsch. 

•  Mluvím také česky. •  Ich spreche auch Tschechisch. 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Ten obraz představuje Van Gogha. •  Das Bild stellt Van Gogh dar. 

•  Osobně to vyzvednu. •  Ich hole es persönlich ab. 

•  Vezmu tu tašku. •  Ich nehme die Tasche. 

•  Co čteš? •  Was liest du? 

•  Proč otevíráš okno? •  Warum machst du das Fenster auf? 

•  Obchod běží dobře. •  Das Geschäft läuft gut. 

•  Kde nakupuješ? •  Wo kaufst du ein? 

•  Vezmeš si taxi? •  Nimmst du ein Taxi? 

•  To se mi nelíbí. •  Es gefällt mir nicht. 

•  Realita vypadá jinak. •  Die Realität sieht anders aus. 

•  Přijdu Vám naproti. •  Ich komme Ihnen entgegen. 

•  Nikdy nezapomíná. •  Er vergisst nie! 

•  Obraz visí na stěně. •  Das Bild hängt an der Wand. 
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•  Ta barva se mi líbí. •  Die Farbe gefällt mir. 

•  Nesu těžkou zátěž. •  Ich trage eine schwere Last. 

•  V kolik hodin se potkáme? •  Um wieviel Uhr treffen wir uns? 

•  Čtu a můj syn se dívá na televizi. •  Ich lese und mein Sohn sieht Fern. 

•  Konkurence nespí. •  Die Konkurrenz schläft nicht. 

•  Vidíš tu scénu? •  Siehst du die Szene? 

•  Běží podél řeky. •  Er läuft den Fluss entlang. 

•  Fastfood jím jen nerad. •  Ich esse Fastfood nur ungern. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_slovní zásoba_poslouchejte 

•  mit •  s, se 

•  weiter •  dále 

•  E-Mail, die •  e-mail 

•  Radio, das •  rádio, rozhlas 

•  Hand, die, Hände •  ruka 

•  informieren •  informovat 

•  rechts •  doprava 

•  Satz, der •  věta 

•  dringend •  naléhavý 

•  recht •  pravý 

•  spät •  pozdě 

•  kritisieren •  kritizovat 

•  Anfrage, die •  dotaz, žádost 

•  fort •  dopředu 

•  schneller •  rychleji 

•  Käse, der •  sýr 

•  mit •  s, se 

•  Butter, die •  máslo 

•  Pause, die •  pauza 

•  Tür, die •  dveře 

•  noch einmal •  ještě jednou 

 

Lekce 07_rozkazovací způsob_slovní zásoba_přeložte!    

•  ruka •  Hand, die, Hände 

•  rychleji •  schneller 

•  doprava •  rechts 

•  dopředu •  fort 

•  s, se •  mit 

•  pauza •  Pause, die 

•  pravý •  recht 

•  dveře •  Tür, die 
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•  dotaz, žádost •  Anfrage, die 

•  rádio, rozhlas •  Radio, das 

•  sýr •  Käse, der 

•  e-mail •  E-Mail, die 

•  naléhavý •  dringend 

•  kritizovat •  kritisieren 

•  informovat •  informieren 

•  věta •  Satz, der 

•  máslo •  Butter, die 

•  dále •  weiter 

•  pozdě •  spät 

•  s, se •  mit 

•  ještě jednou •  noch einmal 
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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!    

•  Jetzt erst recht. •  Teď první doprava. 

•  Kommen Sie mit mir! •  Pojďte se mnou. 

•  Bitte fahren sie fort. •  Prosím jeďte dál. 

•  Gib mir deine Hand. •  Dej mi ruku. 

•  Reich mir mal die Butter, bitte. •  Podej mi máslo, prosím. 

•  Ruf mich bitte dringend an. •  Zavolej mi naléhavě. 

•  Schicke mir bitte eine E-Mail. •  Pošli mi, prosím, email. 

•  Bitte komm nicht zu spät. •  Prosím, nedojdi příliš pozdě. 

•  Mach bitte die Tür zu. •  Zavři prosím dveře. 

•  Kommen Sie mit mir! •  Pojďte se mnou. 

•  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! •  Prosím nekritizujte moji práci. 

•  Fahr doch etwas schneller. •  Jeď přece trochu rychleji. 

•  Bitte biegen Sie rechts ab. •  Prosím odbočte doprava. 

•  Machen Sie eine Anfrage. •  Podejte si žádost. 

•  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. •  Prosím informujte mne ve správnou dobu. 

•  Gib mir mal bitte den Käse. •  Dej mi prosím ten sýr. 

•  Lesen Sie weiter! •  Čtěte dále! 

•  Schreibe diesen Satz 100 mal! •  Napiš tu větu stokrát! 

•  Mach mal das Radio an. •  Pusť přece to rádio. 

•  Machen wir eine Pause. •  Udělejme si přestávku. 

•  Sag das noch einmal. •  Řekni to ještě jednou. 

 

Lekce 07_rozkazovací způsob_procvičovací věty_přeložte!   

•  Prosím jeďte dál. •  Bitte fahren sie fort. 

•  Pusť přece to rádio. •  Mach mal das Radio an. 

•  Podej mi máslo, prosím. •  Reich mir mal die Butter, bitte. 

•  Zavolej mi naléhavě. •  Ruf mich bitte dringend an. 

•  Podejte si žádost. •  Machen Sie eine Anfrage. 

•  Teď první doprava. •  Jetzt erst recht. 

•  Udělejme si přestávku. •  Machen wir eine Pause. 

•  Prosím nekritizujte moji práci. •  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! 



 
199 

•  Zavři prosím dveře. •  Mach bitte die Tür zu. 

•  Prosím odbočte doprava. •  Bitte biegen Sie rechts ab. 

•  Napiš tu větu stokrát! •  Schreibe diesen Satz 100 mal! 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Prosím, nedojdi příliš pozdě. •  Bitte komm nicht zu spät. 

•  Čtěte dále! •  Lesen Sie weiter! 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Pošli mi, prosím, email. •  Schicke mir bitte eine E-Mail. 

•  Prosím informujte mne ve správnou dobu. •  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. 

•  Jeď přece trochu rychleji. •  Fahr doch etwas schneller. 

•  Dej mi ruku. •  Gib mir deine Hand. 

•  Dej mi prosím ten sýr. •  Gib mir mal bitte den Käse. 

•  Řekni to ještě jednou. •  Sag das noch einmal. 

 

Lekce 07_rozkazovací způsob_poslouchejte německy!    

 

•  Jeď přece trochu rychleji. •  Fahr doch etwas schneller. 

•  Pošli mi, prosím, email. •  Schicke mir bitte eine E-Mail. 

•  Teď první doprava. •  Jetzt erst recht. 

•  Podejte si žádost. •  Machen Sie eine Anfrage. 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Prosím jeďte dál. •  Bitte fahren sie fort. 

•  Čtěte dále! •  Lesen Sie weiter! 

•  Udělejme si přestávku. •  Machen wir eine Pause. 

•  Podej mi máslo, prosím. •  Reich mir mal die Butter, bitte. 

•  Prosím, nedojdi příliš pozdě. •  Bitte komm nicht zu spät. 

•  Zavři prosím dveře. •  Mach bitte die Tür zu. 

•  Dej mi ruku. •  Gib mir deine Hand. 

•  Prosím informujte mne ve správnou dobu. •  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. 

•  Prosím nekritizujte moji práci. •  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! 

•  Napiš tu větu stokrát! •  Schreibe diesen Satz 100 mal! 
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•  Dej mi prosím ten sýr. •  Gib mir mal bitte den Käse. 

•  Prosím odbočte doprava. •  Bitte biegen Sie rechts ab. 

•  Zavolej mi naléhavě. •  Ruf mich bitte dringend an. 

•  Pusť přece to rádio. •  Mach mal das Radio an. 

•  Řekni to ještě jednou. •  Sag das noch einmal. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_karty    

Mach bitte die Tür zu. Jetzt erst recht. Bitte biegen Sie rechts ab. 

Machen wir eine Pause. Reich mir mal die Butter, bitte. Gib mir mal bitte den Käse. 

Schicke mir bitte eine E-Mail. 
Bitte informieren Sie mich 

rechtzeitig. 
Bitte kritisieren Sie meine 

Arbeit nicht! 

Lesen Sie weiter! Schreibe diesen Satz 100 mal! Machen Sie eine Anfrage. 

Kommen Sie mit mir! Gib mir deine Hand. Fahr doch etwas schneller. 

Ruf mich bitte dringend an. Bitte fahren sie fort. Bitte komm nicht zu spät. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
202 

Prosím odbočte doprava. Teď první doprava. Zavři prosím dveře. 

Dej mi prosím ten sýr. Podej mi máslo, prosím. Udělejme si přestávku. 

Prosím nekritizujte moji práci. 
Prosím informujte mne ve 

správnou dobu. 
Pošli mi, prosím, email. 

Podejte si žádost. Napiš tu větu stokrát! Čtěte dále! 

Jeď přece trochu rychleji. Dej mi ruku. Pojďte se mnou. 

Prosím, nedojdi příliš pozdě. Prosím jeďte dál. Zavolej mi naléhavě. 
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Mach mal das Radio an. Kommen Sie mit mir! Sag das noch einmal. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Řekni to ještě jednou. Pojďte se mnou. Pusť přece to rádio. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_test    

  

•  Pusť přece to rádio. ................................................................. 

•  Napiš tu větu stokrát! ................................................................. 

•  Podej mi máslo, prosím. ................................................................. 

•  Čtěte dále! ................................................................. 

•  Pošli mi, prosím, email. ................................................................. 

•  Řekni to ještě jednou. ................................................................. 

•  Zavři prosím dveře. ................................................................. 

•  Dej mi prosím ten sýr. ................................................................. 

•  Prosím jeďte dál. ................................................................. 

•  Udělejme si přestávku. ................................................................. 

•  Prosím informujte mne ve správnou dobu. ................................................................. 

•  Prosím, nedojdi příliš pozdě. ................................................................. 

•  Teď první doprava. ................................................................. 

•  Jeď přece trochu rychleji. ................................................................. 

•  Prosím odbočte doprava. ................................................................. 

•  Dej mi ruku. ................................................................. 

•  Pojďte se mnou. ................................................................. 

•  Pojďte se mnou. ................................................................. 

•  Podejte si žádost. ................................................................. 

•  Zavolej mi naléhavě. ................................................................. 

•  Prosím nekritizujte moji práci. ................................................................. 
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Lekce 07_rozkazovací způsob_test_klíč 

•  Pusť přece to rádio. •  Mach mal das Radio an. 

•  Napiš tu větu stokrát! •  Schreibe diesen Satz 100 mal! 

•  Podej mi máslo, prosím. •  Reich mir mal die Butter, bitte. 

•  Čtěte dále! •  Lesen Sie weiter! 

•  Pošli mi, prosím, email. •  Schicke mir bitte eine E-Mail. 

•  Řekni to ještě jednou. •  Sag das noch einmal. 

•  Zavři prosím dveře. •  Mach bitte die Tür zu. 

•  Dej mi prosím ten sýr. •  Gib mir mal bitte den Käse. 

•  Prosím jeďte dál. •  Bitte fahren sie fort. 

•  Udělejme si přestávku. •  Machen wir eine Pause. 

•  Prosím informujte mne ve správnou dobu. •  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. 

•  Prosím, nedojdi příliš pozdě. •  Bitte komm nicht zu spät. 

•  Teď první doprava. •  Jetzt erst recht. 

•  Jeď přece trochu rychleji. •  Fahr doch etwas schneller. 

•  Prosím odbočte doprava. •  Bitte biegen Sie rechts ab. 

•  Dej mi ruku. •  Gib mir deine Hand. 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Pojďte se mnou. •  Kommen Sie mit mir! 

•  Podejte si žádost. •  Machen Sie eine Anfrage. 

•  Zavolej mi naléhavě. •  Ruf mich bitte dringend an. 

•  Prosím nekritizujte moji práci. •  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! 
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Lekce 08_způsobová slovesa_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  fragen - ich frage, du fragst, er fragt, wir 
fragen, ihr fragt, sie fragen 

•  ptát se 

•  beide •  oba 

•  Oper, die •  opera 

•  vorbereiten •  připravit 

•  jetzt •  teď, nyní 

•  Mensch, der, Menschen •  člověk 

•  genügen •  stačit 

•  Milchkaffe, der •  bílá káva 

•  links •  doleva 

•  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

•  dávat 

•  Arbeit, die •  práce 

•  Deutschkurs, der •  kurz němčiny 

•  Milch, die •  mléko 

•  Musik, die •  hudba 

•  Tee, der •  čaj 

•  bitten •  prosit 

•  verändern •  změnit 

•  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

•  dávat 

•  Salat, der •  salát 

•  wohin •  kam 

•  leider •  bohužel 

•  Kaffee, der •  káva 

•  Was •  co 

•  bestellen •  objednat 

•  groß •  velký 

•  Spaghetti, die •  špagety 

•  Italienisch, das •  italština 

•  parken •  parkovat 

•  öffnen •  otevřít 
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•  groß •  velký 

•  begleiten - ich begleite, du begleitest, er 
begleitet, wir begleiten, ihr begleitet, sie 
begleiten 

•  doprovodit 

•  heißen, geheißen •  jmenovat se 

•  zahlen •  platit 

•  funktionieren •  fungovat 

•  vorbereiten •  připravit 

•  vorschlagen •  navrhnout 

•  Cappuccino, der •  kapučíno 

•  wechseln •  změnit 

•  in erster Linie •  v první řadě 

•  dreimal •  třikrát 

•  Brot, das •  chléb 

•  sparen •  šetřit 

•  versprechen •  slíbit 

•  melden •  hlásit 

•  klare •  čistý 

•  tanzen •  tančit, tancovat 

•  nutzen •  použít 

•  reisen •  cestovat 

•  Ketchup, der •  kečup 

•  starten •  nastartovat 

•  Mauer, die •  zeď 

•  Job, der •  práce 

•  beide •  oba 

•  Kritik, die •  kritika 

•  anlegen •  investovat 

•  studieren •  studovat 

 



 
209 

Lekce 08_způsobová slovesa_slovní zásoba_přeložte!   
 

•  navrhnout •  vorschlagen 

•  bohužel •  leider 

•  investovat •  anlegen 

•  ptát se •  fragen - ich frage, du fragst, er fragt, wir 
fragen, ihr fragt, sie fragen 

•  slíbit •  versprechen 

•  velký •  groß 

•  salát •  Salat, der 

•  dávat •  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

•  teď, nyní •  jetzt 

•  oba •  beide 

•  doprovodit •  begleiten - ich begleite, du begleitest, er 
begleitet, wir begleiten, ihr begleitet, sie 
begleiten 

•  co •  Was 

•  čistý •  klare 

•  práce •  Arbeit, die 

•  bílá káva •  Milchkaffe, der 

•  hlásit •  melden 

•  změnit •  verändern 

•  šetřit •  sparen 

•  změnit •  wechseln 

•  práce •  Job, der 

•  špagety •  Spaghetti, die 

•  stačit •  genügen 

•  káva •  Kaffee, der 

•  italština •  Italienisch, das 

•  připravit •  vorbereiten 

•  mléko •  Milch, die 

•  cestovat •  reisen 

•  kečup •  Ketchup, der 
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•  zeď •  Mauer, die 

•  kurz němčiny •  Deutschkurs, der 

•  fungovat •  funktionieren 

•  člověk •  Mensch, der, Menschen 

•  prosit •  bitten 

•  připravit •  vorbereiten 

•  kam •  wohin 

•  kapučíno •  Cappuccino, der 

•  doleva •  links 

•  platit •  zahlen 

•  velký •  groß 

•  hudba •  Musik, die 

•  tančit, tancovat •  tanzen 

•  kritika •  Kritik, die 

•  čaj •  Tee, der 

•  v první řadě •  in erster Linie 

•  dávat •  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

•  třikrát •  dreimal 

•  parkovat •  parken 

•  opera •  Oper, die 

•  použít •  nutzen 

•  chléb •  Brot, das 

•  jmenovat se •  heißen, geheißen 

•  oba •  beide 

•  otevřít •  öffnen 

•  nastartovat •  starten 

•  objednat •  bestellen 

•  studovat •  studieren 
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Lekce 08_způsobová slovesa_pravidla používání 
 
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? 
 
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? 
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Ich möchte zahlen. Rád bych zaplatil 
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Lekce 08_způsobová slovesa_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Ich mag keinen Kaffee. •  Nemám rád kávu. 

•  Magst du das Brot? •  Máš rád chleba? 

•  Ich mag klassische Musik. •  Mám rád klasickou hudbu. 

•  Möchtest du Ketchup? •  Chceš kečup? 

•  Ich kann Kritik vertragen. •  Umím snést kritiku. 

•  Ich mag meinen Job. •  Mám rád moji práci. 

•  Ich kann den Motor nicht starten. •  Nemohu nastartovat motor. 

•  Wollen wir tanzen? •  Půjdeme tancovat? 

•  Wie kann ich das nutzen? •  Jak to mohu použít? 

•  Kannst du mir die Butter geben? •  Můžeš mi dát máslo? 

•  Ich kann Ihnen leider nicht helfen. •  Bohužel vám nemohu pomoci. 

•  Kann ich die Post öffnen? •  Mohu otevřít poštu? 

•  Ich mag Italienisch. •  Líbí se mi italština. 

•  Ich möchte einen Cappuccino. •  Rád bych jedno kapučíno. 

•  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. •  Tady jsem člověkem, tady mohu být. 

•  Ich mag Tee. •  Mám rád čaj. 

•  Das muss genügen. •  To musí stačit. 

•  Darf ich dich begleiten? •  Smím tě doprovodit? 

•  Magst du Spaghetti? •  Máš rád špagety? 

•  Wie soll das funktionieren? •  Jak to má fungovat? 

•  Darf ich hier parken? •  Smím tady parkovat? 

•  Das kann ich dir nicht versprechen. •  To ti nemohu slíbit. 

•  Kannst du mir fünf Euro wechseln? •  Můžeš mi vyměnit pět euro? 

•  Was soll das heißen? •  Co to má znamenat? 

•  Darf ich sie bitten? •  Mohu ji poprosit? 

•  Können wir bestellen? •  Můžeme si objednat? 

•  Ich mag sie beide. •  Mám je rád obě. 

•  Ich mag große Autos. •  Líbí se mi velká auta. 

•  Du musst dreimal klingeln. •  Musíš zazvonit třikrát. 

•  Wohin soll ich reisen? •  Kam bych měl cestovat? 

•  Darf ich etwas vorschlagen? •  Smím něco navrhnout? 
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•  Ich möchte einen Milchkaffee. •  Dál bych si kávu s mlékem. 

•  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. 

•  Ich muss etwas verändern. •  Musím něco předělat. 

•  Ich möchte gern zahlen, bitte. •  Rád bych zaplatil, prosím. 

•  Ich mag große Autos. •  Líbí se mi velká auta. 

•  Ich mag sie beide. •  Mám je rád obě. 

•  Jetzt müssen wir warten. •  Teď musíme čekat. 

•  Magst du die Oper? •  Máš rád operu? 

•  Ich muss das melden. •  Musím to hlásit. 

•  Wie kann ich mein Geld anlegen? •  Jak mohu investovat moje peníze? 

•  Was soll das heißen? •  Co to má znamenat? 

•  Die Mauer muss weg. •  Zeď musí pryč. 

•  Ich soll noch viel vorbereiten. •  Mám toho ještě hodně připravit. 

•  Wohin willst du? •  Kam chceš? 

•  Darf ich dich etwas fragen? •  Smím se tě na něco zeptat? 

•  Ich kann es Ihnen geben. •  Mohu Vám to dát. 

•  Ich muss nach links abbiegen. •  Musím odbočit doleva. 

•  Ich mag die klare Luft hier. •  Mám rád čerstvý vzduch tady. 

•  Ich mag meine Arbeit. •  Mám rád svoji práci. 

•  Ich muss sparen. •  Musím šetřit. 

•  Möchtest du Milch? •  Chceš mléko? 

•  In erster Linie will ich gesund bleiben. •  V první řadě chci zůstat zdravý. 

•  Ich will in Berlin studieren. •  Chci studovat v Berlíně. 

 

Lekce 08_způsobová slovesa_procvičovací věty_přeložte!    

•  Máš rád chleba? •  Magst du das Brot? 

•  Líbí se mi italština. •  Ich mag Italienisch. 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Mám rád klasickou hudbu. •  Ich mag klassische Musik. 

•  To ti nemohu slíbit. •  Das kann ich dir nicht versprechen. 

•  Jak mohu investovat moje peníze? •  Wie kann ich mein Geld anlegen? 

•  Nemám rád kávu. •  Ich mag keinen Kaffee. 
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•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 

•  Máš rád operu? •  Magst du die Oper? 

•  Můžeš mi dát máslo? •  Kannst du mir die Butter geben? 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Kam chceš? •  Wohin willst du? 

•  Musím něco předělat. •  Ich muss etwas verändern. 

•  Dál bych si kávu s mlékem. •  Ich möchte einen Milchkaffee. 

•  Mám rád čaj. •  Ich mag Tee. 

•  Máš rád špagety? •  Magst du Spaghetti? 

•  Chceš kečup? •  Möchtest du Ketchup? 

•  Smím něco navrhnout? •  Darf ich etwas vorschlagen? 

•  Tady jsem člověkem, tady mohu být. •  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. 

•  Mám rád svoji práci. •  Ich mag meine Arbeit. 

•  Kam bych měl cestovat? •  Wohin soll ich reisen? 

•  Bohužel vám nemohu pomoci. •  Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

•  Chceš mléko? •  Möchtest du Milch? 

•  Jak to má fungovat? •  Wie soll das funktionieren? 

•  Můžeš mi vyměnit pět euro? •  Kannst du mir fünf Euro wechseln? 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Smím tě doprovodit? •  Darf ich dich begleiten? 

•  Smím tady parkovat? •  Darf ich hier parken? 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Mohu otevřít poštu? •  Kann ich die Post öffnen? 

•  Mohu ji poprosit? •  Darf ich sie bitten? 

•  Umím snést kritiku. •  Ich kann Kritik vertragen. 

•  To musí stačit. •  Das muss genügen. 

•  Můžeme si objednat? •  Können wir bestellen? 

•  Mám rád moji práci. •  Ich mag meinen Job. 

•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 

•  Teď musíme čekat. •  Jetzt müssen wir warten. 

•  Jak to mohu použít? •  Wie kann ich das nutzen? 

•  Musím šetřit. •  Ich muss sparen. 
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•  Musím to hlásit. •  Ich muss das melden. 

•  V první řadě chci zůstat zdravý. •  In erster Linie will ich gesund bleiben. 

•  Nemohu nastartovat motor. •  Ich kann den Motor nicht starten. 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Rád bych zaplatil, prosím. •  Ich möchte gern zahlen, bitte. 

•  Půjdeme tancovat? •  Wollen wir tanzen? 

•  Mám toho ještě hodně připravit. •  Ich soll noch viel vorbereiten. 

•  Rád bych jedno kapučíno. •  Ich möchte einen Cappuccino. 

•  Zeď musí pryč. •  Die Mauer muss weg. 

•  Mohu Vám to dát. •  Ich kann es Ihnen geben. 

•  Musím odbočit doleva. •  Ich muss nach links abbiegen. 

•  Mám rád čerstvý vzduch tady. •  Ich mag die klare Luft hier. 

•  Smím se tě na něco zeptat? •  Darf ich dich etwas fragen? 

•  Musíš zazvonit třikrát. •  Du musst dreimal klingeln. 

•  Chci studovat v Berlíně. •  Ich will in Berlin studieren. 

 

Lekce 08_způsobová slovesa_poslouchejte německy!   

•  Jak mohu investovat moje peníze? •  Wie kann ich mein Geld anlegen? 

•  Máš rád chleba? •  Magst du das Brot? 

•  Mám rád svoji práci. •  Ich mag meine Arbeit. 

•  Kam chceš? •  Wohin willst du? 

•  Mám rád čaj. •  Ich mag Tee. 

•  Mohu Vám to dát. •  Ich kann es Ihnen geben. 

•  Musím to hlásit. •  Ich muss das melden. 

•  Chceš mléko? •  Möchtest du Milch? 

•  Nemohu nastartovat motor. •  Ich kann den Motor nicht starten. 

•  Chceš kečup? •  Möchtest du Ketchup? 

•  Nemám rád kávu. •  Ich mag keinen Kaffee. 

•  Máš rád operu? •  Magst du die Oper? 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Mohu otevřít poštu? •  Kann ich die Post öffnen? 

•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 
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•  Smím tě doprovodit? •  Darf ich dich begleiten? 

•  Mám rád klasickou hudbu. •  Ich mag klassische Musik. 

•  Teď musíme čekat. •  Jetzt müssen wir warten. 

•  Rád bych jedno kapučíno. •  Ich möchte einen Cappuccino. 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Musíš zazvonit třikrát. •  Du musst dreimal klingeln. 

•  Mám rád čerstvý vzduch tady. •  Ich mag die klare Luft hier. 

•  Můžeme si objednat? •  Können wir bestellen? 

•  Jak to má fungovat? •  Wie soll das funktionieren? 

•  Smím něco navrhnout? •  Darf ich etwas vorschlagen? 

•  Jak to mohu použít? •  Wie kann ich das nutzen? 

•  Půjdeme tancovat? •  Wollen wir tanzen? 

•  Kam bych měl cestovat? •  Wohin soll ich reisen? 

•  Bohužel vám nemohu pomoci. •  Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

•  Tady jsem člověkem, tady mohu být. •  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. 

•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 

•  To ti nemohu slíbit. •  Das kann ich dir nicht versprechen. 

•  To musí stačit. •  Das muss genügen. 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Umím snést kritiku. •  Ich kann Kritik vertragen. 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Musím něco předělat. •  Ich muss etwas verändern. 

•  Můžeš mi dát máslo? •  Kannst du mir die Butter geben? 

•  Zeď musí pryč. •  Die Mauer muss weg. 

•  Máš rád špagety? •  Magst du Spaghetti? 

•  Mám toho ještě hodně připravit. •  Ich soll noch viel vorbereiten. 

•  Musím odbočit doleva. •  Ich muss nach links abbiegen. 

•  Líbí se mi italština. •  Ich mag Italienisch. 

•  Mohu ji poprosit? •  Darf ich sie bitten? 

•  Dál bych si kávu s mlékem. •  Ich möchte einen Milchkaffee. 

•  Můžeš mi vyměnit pět euro? •  Kannst du mir fünf Euro wechseln? 
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•  Smím se tě na něco zeptat? •  Darf ich dich etwas fragen? 

•  V první řadě chci zůstat zdravý. •  In erster Linie will ich gesund bleiben. 

•  Smím tady parkovat? •  Darf ich hier parken? 

•  Mám rád moji práci. •  Ich mag meinen Job. 

•  Musím šetřit. •  Ich muss sparen. 

•  Rád bych zaplatil, prosím. •  Ich möchte gern zahlen, bitte. 

•  Chci studovat v Berlíně. •  Ich will in Berlin studieren. 
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Lekce 08_způsobová slovesa_karty    

Kannst du mir die Butter 
geben? 

Ich kann es Ihnen geben. Darf ich dich etwas fragen? 

Ich muss sparen. Darf ich etwas vorschlagen? Kann ich die Post öffnen? 

Ich muss etwas verändern. Ich muss das melden. Darf ich sie bitten? 

Darf ich dich begleiten? Das muss genügen. Ich soll noch viel vorbereiten. 

Die Mauer muss weg. Wohin willst du? Ich möchte gern zahlen, bitte. 

Darf ich hier parken? Ich muss nach links abbiegen. 
Ich kann den Motor nicht 

starten. 
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Smím se tě na něco zeptat? Mohu Vám to dát. Můžeš mi dát máslo? 

Mohu otevřít poštu? Smím něco navrhnout? Musím šetřit. 

Mohu ji poprosit? Musím to hlásit. Musím něco předělat. 

Mám toho ještě hodně 
připravit. 

To musí stačit. Smím tě doprovodit? 

Rád bych zaplatil, prosím. Kam chceš? Zeď musí pryč. 

Nemohu nastartovat motor. Musím odbočit doleva. Smím tady parkovat? 
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Kannst du mir fünf Euro 
wechseln? 

Wohin soll ich reisen? Jetzt müssen wir warten. 

Du musst dreimal klingeln. Was soll das heißen? Können wir bestellen? 

Ich möchte einen Cappuccino. Ich mag keinen Kaffee. Ich möchte einen Milchkaffee. 

Ich mag Tee. Magst du das Brot? Möchtest du Ketchup? 

Möchtest du Milch? Magst du Spaghetti? 
Das kann ich dir nicht 

versprechen. 

Ich mag sie beide. Was soll das heißen? Ich mag sie beide. 
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Teď musíme čekat. Kam bych měl cestovat? Můžeš mi vyměnit pět euro? 

Můžeme si objednat? Co to má znamenat? Musíš zazvonit třikrát. 

Dál bych si kávu s mlékem. Nemám rád kávu. Rád bych jedno kapučíno. 

Chceš kečup? Máš rád chleba? Mám rád čaj. 

To ti nemohu slíbit. Máš rád špagety? Chceš mléko? 

Mám je rád obě. Co to má znamenat? Mám je rád obě. 
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Wie kann ich das nutzen? 
Ich kann Ihnen leider nicht 

helfen. 
Ich mag meine Arbeit. 

Ich mag meinen Job. 
Wie kann ich mein Geld 

anlegen? 
Wie soll das funktionieren? 

Hier bin ich Mensch, hier kann 
ich sein. 

In erster Linie will ich gesund 
bleiben. 

Ich mag große Autos. 

Ich mag große Autos. Ich mag die klare Luft hier. 
Du sollst es nicht auf die 
leichter Schulter nehmen. 

Ich mag klassische Musik. Ich kann Kritik vertragen. Wollen wir tanzen? 

Magst du die Oper? Ich mag Italienisch. Ich will in Berlin studieren. 
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Mám rád svoji práci. Bohužel vám nemohu pomoci. Jak to mohu použít? 

Jak to má fungovat? 
Jak mohu investovat moje 

peníze? 
Mám rád moji práci. 

Líbí se mi velká auta. 
V první řadě chci zůstat 

zdravý. 
Tady jsem člověkem, tady 

mohu být. 

Neměl bys to brát na lehkou 
váhu. 

Mám rád čerstvý vzduch tady. Líbí se mi velká auta. 

Půjdeme tancovat? Umím snést kritiku. Mám rád klasickou hudbu. 

Chci studovat v Berlíně. Líbí se mi italština. Máš rád operu? 
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Lekce 08_způsobová slovesa_test   

•  Líbí se mi velká auta. ................................................................. 

•  Nemohu nastartovat motor. ................................................................. 

•  Smím tě doprovodit? ................................................................. 

•  Mohu Vám to dát. ................................................................. 

•  Můžeš mi dát máslo? ................................................................. 

•  Mohu ji poprosit? ................................................................. 

•  Mám rád čerstvý vzduch tady. ................................................................. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. ................................................................. 

•  Dál bych si kávu s mlékem. ................................................................. 

•  Můžeme si objednat? ................................................................. 

•  Co to má znamenat? ................................................................. 

•  Mohu otevřít poštu? ................................................................. 

•  Mám rád klasickou hudbu. ................................................................. 

•  Jak mohu investovat moje peníze? ................................................................. 

•  Zeď musí pryč. ................................................................. 

•  Mám toho ještě hodně připravit. ................................................................. 

•  Nemám rád kávu. ................................................................. 

•  Máš rád špagety? ................................................................. 

•  V první řadě chci zůstat zdravý. ................................................................. 

•  Chceš kečup? ................................................................. 

•  Teď musíme čekat. ................................................................. 

•  Kam chceš? ................................................................. 
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•  Kam bych měl cestovat? ................................................................. 

•  Bohužel vám nemohu pomoci. ................................................................. 

•  Půjdeme tancovat? ................................................................. 

•  Můžeš mi vyměnit pět euro? ................................................................. 

•  Musím to hlásit. ................................................................. 

•  Smím tady parkovat? ................................................................. 

•  Tady jsem člověkem, tady mohu být. ................................................................. 

•  Musím šetřit. ................................................................. 

•  Máš rád operu? ................................................................. 

•  To musí stačit. ................................................................. 

•  Musím něco předělat. ................................................................. 

•  Mám rád svoji práci. ................................................................. 

•  Co to má znamenat? ................................................................. 

•  Mám rád čaj. ................................................................. 

•  Chceš mléko? ................................................................. 

•  Mám rád moji práci. ................................................................. 

•  Mám je rád obě. ................................................................. 

•  Chci studovat v Berlíně. ................................................................. 

•  Líbí se mi italština. ................................................................. 

•  Máš rád chleba? ................................................................. 

•  Smím něco navrhnout? ................................................................. 

•  Jak to mohu použít? ................................................................. 

•  Rád bych jedno kapučíno. ................................................................. 
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•  Mám je rád obě. ................................................................. 

•  Jak to má fungovat? ................................................................. 

•  Umím snést kritiku. ................................................................. 

•  To ti nemohu slíbit. ................................................................. 

•  Líbí se mi velká auta. ................................................................. 

•  Musím odbočit doleva. ................................................................. 

•  Rád bych zaplatil, prosím. ................................................................. 

•  Musíš zazvonit třikrát. ................................................................. 

•  Smím se tě na něco zeptat? ................................................................. 
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Lekce 08_způsobová slovesa_test_klíč   

•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 

•  Nemohu nastartovat motor. •  Ich kann den Motor nicht starten. 

•  Smím tě doprovodit? •  Darf ich dich begleiten? 

•  Mohu Vám to dát. •  Ich kann es Ihnen geben. 

•  Můžeš mi dát máslo? •  Kannst du mir die Butter geben? 

•  Mohu ji poprosit? •  Darf ich sie bitten? 

•  Mám rád čerstvý vzduch tady. •  Ich mag die klare Luft hier. 

•  Neměl bys to brát na lehkou váhu. •  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

•  Dál bych si kávu s mlékem. •  Ich möchte einen Milchkaffee. 

•  Můžeme si objednat? •  Können wir bestellen? 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Mohu otevřít poštu? •  Kann ich die Post öffnen? 

•  Mám rád klasickou hudbu. •  Ich mag klassische Musik. 

•  Jak mohu investovat moje peníze? •  Wie kann ich mein Geld anlegen? 

•  Zeď musí pryč. •  Die Mauer muss weg. 

•  Mám toho ještě hodně připravit. •  Ich soll noch viel vorbereiten. 

•  Nemám rád kávu. •  Ich mag keinen Kaffee. 

•  Máš rád špagety? •  Magst du Spaghetti? 

•  V první řadě chci zůstat zdravý. •  In erster Linie will ich gesund bleiben. 

•  Chceš kečup? •  Möchtest du Ketchup? 

•  Teď musíme čekat. •  Jetzt müssen wir warten. 

•  Kam chceš? •  Wohin willst du? 

•  Kam bych měl cestovat? •  Wohin soll ich reisen? 

•  Bohužel vám nemohu pomoci. •  Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

•  Půjdeme tancovat? •  Wollen wir tanzen? 

•  Můžeš mi vyměnit pět euro? •  Kannst du mir fünf Euro wechseln? 

•  Musím to hlásit. •  Ich muss das melden. 

•  Smím tady parkovat? •  Darf ich hier parken? 

•  Tady jsem člověkem, tady mohu být. •  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. 

•  Musím šetřit. •  Ich muss sparen. 

•  Máš rád operu? •  Magst du die Oper? 
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•  To musí stačit. •  Das muss genügen. 

•  Musím něco předělat. •  Ich muss etwas verändern. 

•  Mám rád svoji práci. •  Ich mag meine Arbeit. 

•  Co to má znamenat? •  Was soll das heißen? 

•  Mám rád čaj. •  Ich mag Tee. 

•  Chceš mléko? •  Möchtest du Milch? 

•  Mám rád moji práci. •  Ich mag meinen Job. 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Chci studovat v Berlíně. •  Ich will in Berlin studieren. 

•  Líbí se mi italština. •  Ich mag Italienisch. 

•  Máš rád chleba? •  Magst du das Brot? 

•  Smím něco navrhnout? •  Darf ich etwas vorschlagen? 

•  Jak to mohu použít? •  Wie kann ich das nutzen? 

•  Rád bych jedno kapučíno. •  Ich möchte einen Cappuccino. 

•  Mám je rád obě. •  Ich mag sie beide. 

•  Jak to má fungovat? •  Wie soll das funktionieren? 

•  Umím snést kritiku. •  Ich kann Kritik vertragen. 

•  To ti nemohu slíbit. •  Das kann ich dir nicht versprechen. 

•  Líbí se mi velká auta. •  Ich mag große Autos. 

•  Musím odbočit doleva. •  Ich muss nach links abbiegen. 

•  Rád bych zaplatil, prosím. •  Ich möchte gern zahlen, bitte. 

•  Musíš zazvonit třikrát. •  Du musst dreimal klingeln. 

•  Smím se tě na něco zeptat? •  Darf ich dich etwas fragen? 
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Lekce 09_předložky 3 a 4 p_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Hochschule, die •  vyšší škola 

•  Student, der •  student 

•  Partei, die, Parteien •  strana 

•  Firma, die, Firmen •  firma 

•  unter den Kopf •  pod 

•  Norden, der •  sever 

•  vor allem •  především 

•  Schule, die, Schulen •  škola 

•  Klasse, die •  třída 

•  Wald, der •  les 

•  Form, die, Formen •  forma 

•  von •  od 

•  Markt, der, Märkte •  trh 

•  welche •  který 

•  mit euch •  s vámi 

•  Vorbereitung, die •  přípravy 

•  Junge, der, Jungen •  mladík 

•  Ausland, das •  cizina 

•  Kino, das •  kino 

•  nach Hause •  domů 

•  Seite, die, Seiten •  strana 

•  mit seinem •  s jeho 

•  für •  pro 

•  auf einer Reise •  na cestě 

•  Stadt, die, Städte •  město 

•  Speisekarte, die •  jídelní lístek 

•  Galerie, die •  galerie 

•  mit dir •  s tebou 

•  mit uns •  s námi 

•  Museum, das •  muzeum 

•  Sprachschule, die •  jazyková škola 
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•  ohne •  bez 

•  mit ihnen •  s nimi 

•  fürs •  pro 

•  in erster Linie •  v první řadě 

•  Bett, das •  postel 

•  Ecke, die •  roh 

•  Theater, das •  divadlo 

•  für •  pro 

•  Soldaten, die •  vojáci 

•  Menü, das •  menu 

•  Zimmer, das •  pokoj 

•  Glück, das •  štěstí 

•  Programm, das, Programme •  program 

•  berichten - ich berichte, du berichtest, er 
berichtet, wir berichten, ihr berichtet, sie 
berichten 

•  hlásit 

•  den •  člen určitý, 4p 

•  investieren •  investovat 

•  Ausland, das •  cizina 

•  mit ihm •  s ním 

•  mit mir •  se mnou 

•  Polizei, die •  policie 

•  es ist •  to je 

•  mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie •  zájmena čtvrtý pád 

 

Lekce 09_předložky 3 a 4 p_slovní zásoba_přeložte!    

•  policie •  Polizei, die 

•  roh •  Ecke, die 

•  pro •  für 

•  město •  Stadt, die, Städte 

•  vyšší škola •  Hochschule, die 

•  s nimi •  mit ihnen 

•  jídelní lístek •  Speisekarte, die 
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•  to je •  es ist 

•  investovat •  investieren 

•  především •  vor allem 

•  pod •  unter den Kopf 

•  v první řadě •  in erster Linie 

•  strana •  Seite, die, Seiten 

•  sever •  Norden, der 

•  postel •  Bett, das 

•  třída •  Klasse, die 

•  bez •  ohne 

•  s ním •  mit ihm 

•  forma •  Form, die, Formen 

•  kino •  Kino, das 

•  domů •  nach Hause 

•  který •  welche 

•  jazyková škola •  Sprachschule, die 

•  s námi •  mit uns 

•  strana •  Partei, die, Parteien 

•  s vámi •  mit euch 

•  od •  von 

•  škola •  Schule, die, Schulen 

•  trh •  Markt, der, Märkte 

•  se mnou •  mit mir 

•  pro •  für 

•  pokoj •  Zimmer, das 

•  vojáci •  Soldaten, die 

•  program •  Programm, das, Programme 

•  cizina •  Ausland, das 

•  na cestě •  auf einer Reise 

•  štěstí •  Glück, das 

•  cizina •  Ausland, das 

•  firma •  Firma, die, Firmen 
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•  menu •  Menü, das 

•  pro •  fürs 

•  student •  Student, der 

•  muzeum •  Museum, das 

•  s jeho •  mit seinem 

•  s tebou •  mit dir 

•  galerie •  Galerie, die 

•  divadlo •  Theater, das 

•  mladík •  Junge, der, Jungen 

•  člen určitý, 4p •  den 

•  hlásit •  berichten - ich berichte, du berichtest, er 
berichtet, wir berichten, ihr berichtet, sie 
berichten 

•  les •  Wald, der 

•  přípravy •  Vorbereitung, die 

•  zájmena čtvrtý pád •  mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie 
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Lekce 09_předložky 3 a 4 p_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 
 
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. 
 
 
 
 
 
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 
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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 09_předložky 3 a 4 p_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Wir berichten live aus dem Stadion. •  Hlásíme se živě ze stadiónu. 

•  Sie sind mit euch. •  Oni jsou s vámi. 

•  Ist es für mich? •  Je to pro mě? 

•  Das Glück liegt auf der Straße. •  Štěstí leží na ulici. 

•  Ich gehe ins Bett. •  Jdu do postele. 

•  Ich fliege ins Ausland. •  Letím do ciziny. 

•  Ich gehe in die 9. Klasse. •  Chodím do deváté třídy. 

•  Es ist von mir. •  To je ode mne. 

•  Er ist vor allem ein Mensch. •  Je především člověk. 

•  Was steht heute auf dem Menu? •  Co je dnes na menu? 

•  Ich gehe auf den Markt. •  Jdu na trh. 

•  Sie ist mit dir. •  Ona je s tebou. 

•  Gehst du auch auf die Hochschule? •  Chodíš také na vyšší školu? 

•  Ich gehe nach Hause. •  Jdu domů. 

•  Wir fahren in die Stadt. •  Jedeme do města. 

•  Ich gehe noch zur Schule. •  Chodím ještě do školy. 

•  Sie sind mit uns. •  Vy jste s námi. 

•  Er legte es sich unter den Kopf. •  Položil si to pod hlavu. 

•  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. •  V galerii ukazují moderní umění. 

•  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. •  Jede do ciziny, aby tam studoval. 

•  In welche Richtung fahren wir? •  Jakým směrem jedeme? 

•  Die Formen stehen im Lager. •  Formy stojí ve skladu. 

•  Siehst du mich? •  Vidíš mě? 

•  Ist es für mich? •  Je to pro mě? 

•  Er ist mit mir. •  On je se mnou. 

•  Das Foto ist fürs Album. •  Ta fotka je pro album. 

•  Wir sind noch in der Vorbereitung. •  Jsme ještě v přípravě. 

•  Ich gehe ins Kino. •  Jdu do kina. 

•  Ich arbeite gern in meiner Firma. •  Pracuji rád v mé firmě. 

•  Ich gehe in den Wald. •  Jdu do lesa. 
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•  Ich gehe auf eine Sprachschule. •  Chodím do jedné jazykové školy. 

•  Was ist auf der Speisekarte? •  Co je na jídelním lístku? 

•  Hamburg liegt im Norden. •  Hamburg leží na severu. 

•  Sie ist mit ihm. •  Ona je s ním. 

•  Wir sind mit ihnen. •  My jsme s nimi. 

•  In einer Woche •  Za týden 

•  Er kommt mit seinem Auto. •  Přijede svým autem. 

•  In erster Linie bin ich Mensch. •  V první řadě jsem člověk. 

•  Es ist für mich. •  To je pro mě. 

•  Ich gehe zur Polizei. •  Jdu na policii. 

•  Was steht auf dem Programm? •  Co stojí na programu? 

•  Ohne ihn kann ich es nicht machen. •  Bez něj to nemohu udělat. 

•  Gehen wir ins Museum? •  Jdeme do muzea? 

•  Das Ziel ist um die Ecke. •  Cíl je za rohem. 

•  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. •  Ten mladík bydlí v sousedství. 

•  Ich bin in keiner Partei. •  Nejsem v žádné straně. 

•  Im Wald stehen Bäume. •  V lese stojí stromy. 

•  Wir investieren viel in unsere Firma. •  Hodně investujeme do naší firmy. 

•  Ich bin Student an der Uni Berlin. •  Jsem student na univerzitě Berlín. 

•  Ich gehe ins Theater. •  Jdu do divadla. 

•  Ich gehe in mein Zimmer. •  Jdu do mého pokoje. 

•  Ich bin auf deiner Seite. •  Jsem na tvé straně. 

•  Die Soldaten leben in einer Kaserne. •  Vojáci žijí v kasárnách. 

•  Siehst du mich? •  Vidíš mě? 

 

Lekce 09_předložky 3 a 4 p_procvičovací věty_přeložte!    

•  Jsme ještě v přípravě. •  Wir sind noch in der Vorbereitung. 

•  V lese stojí stromy. •  Im Wald stehen Bäume. 

•  Jakým směrem jedeme? •  In welche Richtung fahren wir? 

•  Jdu na trh. •  Ich gehe auf den Markt. 

•  On je se mnou. •  Er ist mit mir. 

•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 
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•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 

•  Štěstí leží na ulici. •  Das Glück liegt auf der Straße. 

•  Ten mladík bydlí v sousedství. •  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. 

•  Jdu do lesa. •  Ich gehe in den Wald. 

•  V galerii ukazují moderní umění. •  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. 

•  Jedeme do města. •  Wir fahren in die Stadt. 

•  Letím do ciziny. •  Ich fliege ins Ausland. 

•  Formy stojí ve skladu. •  Die Formen stehen im Lager. 

•  Hamburg leží na severu. •  Hamburg liegt im Norden. 

•  Hlásíme se živě ze stadiónu. •  Wir berichten live aus dem Stadion. 

•  Chodím do jedné jazykové školy. •  Ich gehe auf eine Sprachschule. 

•  Jdu na policii. •  Ich gehe zur Polizei. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Jdu do postele. •  Ich gehe ins Bett. 

•  Chodím ještě do školy. •  Ich gehe noch zur Schule. 

•  Položil si to pod hlavu. •  Er legte es sich unter den Kopf. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 

•  Pracuji rád v mé firmě. •  Ich arbeite gern in meiner Firma. 

•  Jdu do kina. •  Ich gehe ins Kino. 

•  Jdeme do muzea? •  Gehen wir ins Museum? 

•  Co je dnes na menu? •  Was steht heute auf dem Menu? 

•  Jede do ciziny, aby tam studoval. •  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. 

•  Hodně investujeme do naší firmy. •  Wir investieren viel in unsere Firma. 

•  Co je na jídelním lístku? •  Was ist auf der Speisekarte? 

•  Nejsem v žádné straně. •  Ich bin in keiner Partei. 

•  My jsme s nimi. •  Wir sind mit ihnen. 

•  Chodím do deváté třídy. •  Ich gehe in die 9. Klasse. 

•  Jsem student na univerzitě Berlín. •  Ich bin Student an der Uni Berlin. 

•  Přijede svým autem. •  Er kommt mit seinem Auto. 

•  Vy jste s námi. •  Sie sind mit uns. 

•  Jdu do mého pokoje. •  Ich gehe in mein Zimmer. 

•  To je ode mne. •  Es ist von mir. 



 
239 

•  Jdu do divadla. •  Ich gehe ins Theater. 

•  Bez něj to nemohu udělat. •  Ohne ihn kann ich es nicht machen. 

•  Co stojí na programu? •  Was steht auf dem Programm? 

•  Je především člověk. •  Er ist vor allem ein Mensch. 

•  Ona je s ním. •  Sie ist mit ihm. 

•  Jdu domů. •  Ich gehe nach Hause. 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  Jsem na tvé straně. •  Ich bin auf deiner Seite. 

•  Chodíš také na vyšší školu? •  Gehst du auch auf die Hochschule? 

•  Cíl je za rohem. •  Das Ziel ist um die Ecke. 

•  Vojáci žijí v kasárnách. •  Die Soldaten leben in einer Kaserne. 

•  Ona je s tebou. •  Sie ist mit dir. 

•  Oni jsou s vámi. •  Sie sind mit euch. 

•  Ta fotka je pro album. •  Das Foto ist fürs Album. 

•  V první řadě jsem člověk. •  In erster Linie bin ich Mensch. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 

 

Lekce 09_předložky 3 a 4 p_poslouchejte německy!    

•  Jdu do postele. •  Ich gehe ins Bett. 

•  Je především člověk. •  Er ist vor allem ein Mensch. 

•  Přijede svým autem. •  Er kommt mit seinem Auto. 

•  To je ode mne. •  Es ist von mir. 

•  Letím do ciziny. •  Ich fliege ins Ausland. 

•  Chodím do jedné jazykové školy. •  Ich gehe auf eine Sprachschule. 

•  Ona je s ním. •  Sie ist mit ihm. 

•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 

•  V lese stojí stromy. •  Im Wald stehen Bäume. 

•  Cíl je za rohem. •  Das Ziel ist um die Ecke. 

•  Co stojí na programu? •  Was steht auf dem Programm? 

•  Jsme ještě v přípravě. •  Wir sind noch in der Vorbereitung. 

•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 

•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 
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•  Formy stojí ve skladu. •  Die Formen stehen im Lager. 

•  Chodím ještě do školy. •  Ich gehe noch zur Schule. 

•  Pracuji rád v mé firmě. •  Ich arbeite gern in meiner Firma. 

•  Jedeme do města. •  Wir fahren in die Stadt. 

•  Chodím do deváté třídy. •  Ich gehe in die 9. Klasse. 

•  Ten mladík bydlí v sousedství. •  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 

•  Ona je s tebou. •  Sie ist mit dir. 

•  Bez něj to nemohu udělat. •  Ohne ihn kann ich es nicht machen. 

•  Jdu do divadla. •  Ich gehe ins Theater. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Chodíš také na vyšší školu? •  Gehst du auch auf die Hochschule? 

•  Ta fotka je pro album. •  Das Foto ist fürs Album. 

•  Co je na jídelním lístku? •  Was ist auf der Speisekarte? 

•  Jsem student na univerzitě Berlín. •  Ich bin Student an der Uni Berlin. 

•  Jdu do mého pokoje. •  Ich gehe in mein Zimmer. 

•  My jsme s nimi. •  Wir sind mit ihnen. 

•  Štěstí leží na ulici. •  Das Glück liegt auf der Straße. 

•  Co je dnes na menu? •  Was steht heute auf dem Menu? 

•  Jede do ciziny, aby tam studoval. •  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. 

•  Oni jsou s vámi. •  Sie sind mit euch. 

•  Položil si to pod hlavu. •  Er legte es sich unter den Kopf. 

•  Hamburg leží na severu. •  Hamburg liegt im Norden. 

•  On je se mnou. •  Er ist mit mir. 

•  Jdu na policii. •  Ich gehe zur Polizei. 

•  Jdu na trh. •  Ich gehe auf den Markt. 

•  Vy jste s námi. •  Sie sind mit uns. 

•  Jakým směrem jedeme? •  In welche Richtung fahren wir? 

•  Jdu do kina. •  Ich gehe ins Kino. 

•  Hlásíme se živě ze stadiónu. •  Wir berichten live aus dem Stadion. 

•  Jsem na tvé straně. •  Ich bin auf deiner Seite. 

•  V galerii ukazují moderní umění. •  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. 
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•  Vojáci žijí v kasárnách. •  Die Soldaten leben in einer Kaserne. 

•  Nejsem v žádné straně. •  Ich bin in keiner Partei. 

•  Jdu domů. •  Ich gehe nach Hause. 

•  Jdeme do muzea? •  Gehen wir ins Museum? 

•  Jdu do lesa. •  Ich gehe in den Wald. 

•  V první řadě jsem člověk. •  In erster Linie bin ich Mensch. 

•  Hodně investujeme do naší firmy. •  Wir investieren viel in unsere Firma. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 
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Ich gehe ins Bett. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in mein Zimmer. 

Wir fahren in die Stadt. Ich fliege ins Ausland. Hamburg liegt im Norden. 

Das Ziel ist um die Ecke. 
Er fährt ins Ausland um dort 

zu studieren. 
Was ist auf der Speisekarte? 

Ich gehe auf den Markt. 
Was steht heute auf dem 

Menu? 
Er kommt mit seinem Auto. 

In welche Richtung fahren 
wir? 

Das Glück liegt auf der Straße. Die Formen stehen im Lager. 

Ich arbeite gern in meiner 
Firma. 

Wir berichten live aus dem 
Stadion. 

Wir sind noch in der 
Vorbereitung. 
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Jdu do mého pokoje. Jdu domů. Jdu do postele. 

Hamburg leží na severu. Letím do ciziny. Jedeme do města. 

Co je na jídelním lístku? 
Jede do ciziny, aby tam 

studoval. 
Cíl je za rohem. 

Přijede svým autem. Co je dnes na menu? Jdu na trh. 

Formy stojí ve skladu. Štěstí leží na ulici. Jakým směrem jedeme? 

Jsme ještě v přípravě. Hlásíme se živě ze stadiónu. Pracuji rád v mé firmě. 
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Wir investieren viel in unsere 
Firma. 

Ohne ihn kann ich es nicht 
machen. 

Ist es für mich? 

Er ist vor allem ein Mensch. Das Foto ist fürs Album. Er ist mit mir. 

Sie ist mit dir. Sie ist mit ihm. Sie sind mit uns. 

Sie sind mit euch. Wir sind mit ihnen. In erster Linie bin ich Mensch. 

Er legte es sich unter den 
Kopf. 

Im Wald stehen Bäume. Ich gehe in die 9. Klasse. 

Der Junge wohnt in der 
Nachbarschaft. 

Ich gehe zur Polizei. Ich bin in keiner Partei. 
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Je to pro mě? Bez něj to nemohu udělat. 
Hodně investujeme do naší 

firmy. 

On je se mnou. Ta fotka je pro album. Je především člověk. 

Vy jste s námi. Ona je s ním. Ona je s tebou. 

V první řadě jsem člověk. My jsme s nimi. Oni jsou s vámi. 

Chodím do deváté třídy. V lese stojí stromy. Položil si to pod hlavu. 

Nejsem v žádné straně. Jdu na policii. Ten mladík bydlí v sousedství. 
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Ich gehe noch zur Schule. 
Die Soldaten leben in einer 

Kaserne. 
Ich bin auf deiner Seite. 

Was steht auf dem Programm? Ich gehe ins Theater. Gehen wir ins Museum? 

Ich gehe ins Kino. 
In der Galerie zeigen sie 

moderne Kunst. 
Ich gehe auf eine 

Sprachschule. 

Gehst du auch auf die 
Hochschule? 

Ich bin Student an der Uni 
Berlin. 

Ich gehe in den Wald. 

Es ist von mir. Ist es für mich? Es ist für mich. 

In einer Woche Siehst du mich? Siehst du mich? 
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Jsem na tvé straně. Vojáci žijí v kasárnách. Chodím ještě do školy. 

Jdeme do muzea? Jdu do divadla. Co stojí na programu? 

Chodím do jedné jazykové 
školy. 

V galerii ukazují moderní 
umění. 

Jdu do kina. 

Jdu do lesa. 
Jsem student na univerzitě 

Berlín. 
Chodíš také na vyšší školu? 

To je pro mě. Je to pro mě? To je ode mne. 

Vidíš mě? Vidíš mě? Za týden 
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•  Pracuji rád v mé firmě. ................................................................. 

•  Ona je s ním. ................................................................. 

•  Ta fotka je pro album. ................................................................. 

•  Jede do ciziny, aby tam studoval. ................................................................. 

•  Ten mladík bydlí v sousedství. ................................................................. 

•  Formy stojí ve skladu. ................................................................. 

•  Vidíš mě? ................................................................. 

•  Přijede svým autem. ................................................................. 

•  Za týden ................................................................. 

•  Jedeme do města. ................................................................. 

•  Cíl je za rohem. ................................................................. 

•  Letím do ciziny. ................................................................. 

•  V galerii ukazují moderní umění. ................................................................. 

•  Chodíš také na vyšší školu? ................................................................. 

•  Chodím do jedné jazykové školy. ................................................................. 

•  Co je na jídelním lístku? ................................................................. 

•  Nejsem v žádné straně. ................................................................. 

•  V lese stojí stromy. ................................................................. 

•  Vidíš mě? ................................................................. 

•  Jsem student na univerzitě Berlín. ................................................................. 

•  Jdu do mého pokoje. ................................................................. 

•  Je to pro mě? ................................................................. 
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•  On je se mnou. ................................................................. 

•  Co stojí na programu? ................................................................. 

•  Ona je s tebou. ................................................................. 

•  Co je dnes na menu? ................................................................. 

•  Jsme ještě v přípravě. ................................................................. 

•  Vojáci žijí v kasárnách. ................................................................. 

•  Hamburg leží na severu. ................................................................. 

•  Vy jste s námi. ................................................................. 

•  Jdu do postele. ................................................................. 

•  To je pro mě. ................................................................. 

•  To je ode mne. ................................................................. 

•  Je především člověk. ................................................................. 

•  Jdu do divadla. ................................................................. 

•  Jdu do lesa. ................................................................. 

•  Jdu domů. ................................................................. 

•  My jsme s nimi. ................................................................. 

•  Položil si to pod hlavu. ................................................................. 

•  Jdu do kina. ................................................................. 

•  Chodím ještě do školy. ................................................................. 

•  Jdeme do muzea? ................................................................. 

•  Hlásíme se živě ze stadiónu. ................................................................. 

•  Bez něj to nemohu udělat. ................................................................. 

•  Jsem na tvé straně. ................................................................. 
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•  V první řadě jsem člověk. ................................................................. 

•  Chodím do deváté třídy. ................................................................. 

•  Hodně investujeme do naší firmy. ................................................................. 

•  Je to pro mě? ................................................................. 

•  Štěstí leží na ulici. ................................................................. 

•  Oni jsou s vámi. ................................................................. 

•  Jdu na policii. ................................................................. 

•  Jdu na trh. ................................................................. 

•  Jakým směrem jedeme? ................................................................. 
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•  Pracuji rád v mé firmě. •  Ich arbeite gern in meiner Firma. 

•  Ona je s ním. •  Sie ist mit ihm. 

•  Ta fotka je pro album. •  Das Foto ist fürs Album. 

•  Jede do ciziny, aby tam studoval. •  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. 

•  Ten mladík bydlí v sousedství. •  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. 

•  Formy stojí ve skladu. •  Die Formen stehen im Lager. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 

•  Přijede svým autem. •  Er kommt mit seinem Auto. 

•  Za týden •  In einer Woche 

•  Jedeme do města. •  Wir fahren in die Stadt. 

•  Cíl je za rohem. •  Das Ziel ist um die Ecke. 

•  Letím do ciziny. •  Ich fliege ins Ausland. 

•  V galerii ukazují moderní umění. •  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. 

•  Chodíš také na vyšší školu? •  Gehst du auch auf die Hochschule? 

•  Chodím do jedné jazykové školy. •  Ich gehe auf eine Sprachschule. 

•  Co je na jídelním lístku? •  Was ist auf der Speisekarte? 

•  Nejsem v žádné straně. •  Ich bin in keiner Partei. 

•  V lese stojí stromy. •  Im Wald stehen Bäume. 

•  Vidíš mě? •  Siehst du mich? 

•  Jsem student na univerzitě Berlín. •  Ich bin Student an der Uni Berlin. 

•  Jdu do mého pokoje. •  Ich gehe in mein Zimmer. 

•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 

•  On je se mnou. •  Er ist mit mir. 

•  Co stojí na programu? •  Was steht auf dem Programm? 

•  Ona je s tebou. •  Sie ist mit dir. 

•  Co je dnes na menu? •  Was steht heute auf dem Menu? 

•  Jsme ještě v přípravě. •  Wir sind noch in der Vorbereitung. 

•  Vojáci žijí v kasárnách. •  Die Soldaten leben in einer Kaserne. 

•  Hamburg leží na severu. •  Hamburg liegt im Norden. 

•  Vy jste s námi. •  Sie sind mit uns. 

•  Jdu do postele. •  Ich gehe ins Bett. 
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•  To je pro mě. •  Es ist für mich. 

•  To je ode mne. •  Es ist von mir. 

•  Je především člověk. •  Er ist vor allem ein Mensch. 

•  Jdu do divadla. •  Ich gehe ins Theater. 

•  Jdu do lesa. •  Ich gehe in den Wald. 

•  Jdu domů. •  Ich gehe nach Hause. 

•  My jsme s nimi. •  Wir sind mit ihnen. 

•  Položil si to pod hlavu. •  Er legte es sich unter den Kopf. 

•  Jdu do kina. •  Ich gehe ins Kino. 

•  Chodím ještě do školy. •  Ich gehe noch zur Schule. 

•  Jdeme do muzea? •  Gehen wir ins Museum? 

•  Hlásíme se živě ze stadiónu. •  Wir berichten live aus dem Stadion. 

•  Bez něj to nemohu udělat. •  Ohne ihn kann ich es nicht machen. 

•  Jsem na tvé straně. •  Ich bin auf deiner Seite. 

•  V první řadě jsem člověk. •  In erster Linie bin ich Mensch. 

•  Chodím do deváté třídy. •  Ich gehe in die 9. Klasse. 

•  Hodně investujeme do naší firmy. •  Wir investieren viel in unsere Firma. 

•  Je to pro mě? •  Ist es für mich? 

•  Štěstí leží na ulici. •  Das Glück liegt auf der Straße. 

•  Oni jsou s vámi. •  Sie sind mit euch. 

•  Jdu na policii. •  Ich gehe zur Polizei. 

•  Jdu na trh. •  Ich gehe auf den Markt. 

•  Jakým směrem jedeme? •  In welche Richtung fahren wir? 
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Lekce 10_předložky místní a časové_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  besuchen •  navštívit 

•  seit •  od 

•  selben •  stejný 

•  Nachmittag, der •  odpoledne 

•  per •  pro 

•  Exkursion, die •  exkurze 

•  See, die •  moře 

•  Krankheit, die •  nemoc 

•  zu Fuß gehen •  jít pěšky 

•  Prozent, das •  procento 

•  Von •  od 

•  Jahres •  roku 

•  Kasse, die, Kassen •  pokladna 

•  Parlament, das •  parlament 

•  vormittags •  (každé) dopoledne 

•  seit •  od 

•  Krankheit, die •  nemoc 

•  am Abend •  večer 

•  nach vorne •  dopředu 

•  Kraft, die •  síla 

•  unter •  pod 

•  über •  přes 

•  heutigen •  dnešní 

•  Ostern, (Osterfest, das) •  Velikonoce 

•  Jahren •  roky 

•  seit •  od 

•  spät •  pozdě 

•  ab •  od 

•  Premiere, die •  premiéra 

 
  



 
254 
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•  roky •  Jahren 

•  od •  ab 

•  síla •  Kraft, die 

•  večer •  am Abend 

•  pokladna •  Kasse, die, Kassen 

•  roku •  Jahres 

•  dnešní •  heutigen 

•  od •  seit 

•  od •  Von 

•  od •  seit 

•  moře •  See, die 

•  pro •  per 

•  jít pěšky •  zu Fuß gehen 

•  exkurze •  Exkursion, die 

•  Velikonoce •  Ostern, (Osterfest, das) 

•  navštívit •  besuchen 

•  nemoc •  Krankheit, die 

•  parlament •  Parlament, das 

•  přes •  über 

•  (každé) dopoledne •  vormittags 

•  stejný •  selben 

•  odpoledne •  Nachmittag, der 

•  od •  seit 

•  pozdě •  spät 

•  pod •  unter 

•  dopředu •  nach vorne 

•  nemoc •  Krankheit, die 

•  procento •  Prozent, das 

•  premiéra •  Premiere, die 
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 Lekce 10_předložky místní a časové_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 10_předložky místní a časové_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Was ist das für eine Krankheit? •  Co je tohle za nemoc? 

•  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

•  Parlament se loučí na letní přestávku. 

•  Ich habe nur vormittags Zeit. •  Mívám čas jen dopoledne. 

•  Ich gehe heute zu Fuß. •  Dnes jdu pěšky. 

•  Die Straße heißt Unter Den Linden. •  Ulice se jmenuje "Pod lipami". 

•  Ich arbeite hier seit einigen Jahren. •  Už několik let pracuji. 

•  Was machst du so am späten Abend? •  Co děláš v tak pozdní večer? 

•  Er arbeitet hier seit einem Monat. •  Pracuje tady již měsíc. 

•  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. •  Do konce roku to musí být hotovo. 

•  Ab allen deutschen Flughäfen. •  Ze všech německých letišť. 

•  In einem Jahr •  Za rok 

•  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. •  V dnešních dobách má každý mobil. 

•  Von Anfang an. •  Od začátku 

•  Ich bezahle an der Kasse. •  Zaplatím na pokladně. 

•  Ich komme am Abend. •  Přijdu večer. 

•  Er arbeitet seit einem Monat hier. •  Pracuje tady již měsíc. 

•  Was kostet der Anruf per Minute? •  Co stojí ten hovor na minutu? 

•  Komm wir fahren an die See. •  Pojď, pojedeme k moři. 

•  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. •  Stojím stoprocentně za plánem. 

•  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. •  Děláme výlet na Severní Moře. 

•  Was machst du am Nachmittag? •  Co děláš odpoledne? 

•  Martin und ich arbeiten im selben Büro. •  Martin a já pracujeme ve stejné kanceláři. 

•  Was für eine Krankheit ist das? •  Co je to za nemoc? 

•  Er ist hier seit gestern. •  Je tady od včerejška. 

•  Sie läuft über die Straße. •  Ona běží přes ulici. 

•  Ich schaue nach vorne. •  Dívám se dopředu. 

•  Ich komme dich Montag besuchen. •  Přijdu tě v pondělí navštívit. 

•  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. •  O velikonocích chodí děti hledat vajíčka. 

•  In der Ruhe liegt die Kraft. •  V klidu je síla. 

•  Die Premiere ist am Samstag. •  Premiéra je v sobotu. 
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Lekce 10_předložky místní a časové_procvičovací věty_přeložte!   

•  Přijdu večer. •  Ich komme am Abend. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet hier seit einem Monat. 

•  Ze všech německých letišť. •  Ab allen deutschen Flughäfen. 

•  Dívám se dopředu. •  Ich schaue nach vorne. 

•  Přijdu tě v pondělí navštívit. •  Ich komme dich Montag besuchen. 

•  Stojím stoprocentně za plánem. •  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. 

•  Dnes jdu pěšky. •  Ich gehe heute zu Fuß. 

•  Co je tohle za nemoc? •  Was ist das für eine Krankheit? 

•  Parlament se loučí na letní přestávku. •  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

•  Co je to za nemoc? •  Was für eine Krankheit ist das? 

•  O velikonocích chodí děti hledat vajíčka. •  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. 

•  Děláme výlet na Severní Moře. •  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. 

•  Pojď, pojedeme k moři. •  Komm wir fahren an die See. 

•  Do konce roku to musí být hotovo. •  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. 

•  Je tady od včerejška. •  Er ist hier seit gestern. 

•  Ona běží přes ulici. •  Sie läuft über die Straße. 

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet seit einem Monat hier. 

•  Ulice se jmenuje "Pod lipami". •  Die Straße heißt Unter Den Linden. 

•  Zaplatím na pokladně. •  Ich bezahle an der Kasse. 

•  V dnešních dobách má každý mobil. •  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. 

•  Co stojí ten hovor na minutu? •  Was kostet der Anruf per Minute? 

•  Za rok •  In einem Jahr 

•  Mívám čas jen dopoledne. •  Ich habe nur vormittags Zeit. 

•  Co děláš v tak pozdní večer? •  Was machst du so am späten Abend? 

•  Co děláš odpoledne? •  Was machst du am Nachmittag? 

•  V klidu je síla. •  In der Ruhe liegt die Kraft. 

•  Už několik let pracuji. •  Ich arbeite hier seit einigen Jahren. 

•  Martin a já pracujeme ve stejné kanceláři. •  Martin und ich arbeiten im selben Büro. 

•  Premiéra je v sobotu. •  Die Premiere ist am Samstag. 
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Lekce 10_předložky místní a časové_poslouchejte německy 

•  Za rok •  In einem Jahr 

•  Ona běží přes ulici. •  Sie läuft über die Straße. 

•  Pojď, pojedeme k moři. •  Komm wir fahren an die See. 

•  Co stojí ten hovor na minutu? •  Was kostet der Anruf per Minute? 

•  Přijdu večer. •  Ich komme am Abend. 

•  Už několik let pracuji. •  Ich arbeite hier seit einigen Jahren. 

•  Mívám čas jen dopoledne. •  Ich habe nur vormittags Zeit. 

•  Parlament se loučí na letní přestávku. •  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

•  Co je tohle za nemoc? •  Was ist das für eine Krankheit? 

•  Děláme výlet na Severní Moře. •  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. 

•  V klidu je síla. •  In der Ruhe liegt die Kraft. 

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet seit einem Monat hier. 

•  Co je to za nemoc? •  Was für eine Krankheit ist das? 

•  Martin a já pracujeme ve stejné kanceláři. •  Martin und ich arbeiten im selben Büro. 

•  Dívám se dopředu. •  Ich schaue nach vorne. 

•  Dnes jdu pěšky. •  Ich gehe heute zu Fuß. 

•  Ze všech německých letišť. •  Ab allen deutschen Flughäfen. 

•  V dnešních dobách má každý mobil. •  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. 

•  Stojím stoprocentně za plánem. •  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Do konce roku to musí být hotovo. •  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. 

•  Co děláš odpoledne? •  Was machst du am Nachmittag? 

•  Je tady od včerejška. •  Er ist hier seit gestern. 

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet hier seit einem Monat. 

•  Přijdu tě v pondělí navštívit. •  Ich komme dich Montag besuchen. 

•  Co děláš v tak pozdní večer? •  Was machst du so am späten Abend? 

•  O velikonocích chodí děti hledat vajíčka. •  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. 

•  Ulice se jmenuje "Pod lipami". •  Die Straße heißt Unter Den Linden. 

•  Zaplatím na pokladně. •  Ich bezahle an der Kasse. 

•  Premiéra je v sobotu. •  Die Premiere ist am Samstag. 
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Ich komme dich Montag 
besuchen. 

Wir machen eine Exkursion an 
die Nordsee. 

Ich bezahle an der Kasse. 

In einem Jahr 
Bis zum Ende des Jahres muss 

es fertig sein. 
In der heutigen Zeit hat jeder 

ein Handy. 

Ich habe nur vormittags Zeit. 
Was machst du am 

Nachmittag? 
Was machst du so am späten 

Abend? 

Ich stehe zu 100 Prozent hinter 
dem Plan. 

Was ist das für eine 
Krankheit? 

Was kostet der Anruf per 
Minute? 

Martin und ich arbeiten im 
selben Büro. 

Die Straße heißt Unter Den 
Linden. 

Er ist hier seit gestern. 

Von Anfang an. 
Ich arbeite hier seit einigen 

Jahren. 
Ich komme am Abend. 
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Zaplatím na pokladně. Děláme výlet na Severní Moře. Přijdu tě v pondělí navštívit. 

V dnešních dobách má každý 
mobil. 

Do konce roku to musí být 
hotovo. 

Za rok 

Co děláš v tak pozdní večer? Co děláš odpoledne? Mívám čas jen dopoledne. 

Co stojí ten hovor na minutu? Co je tohle za nemoc? 
Stojím stoprocentně za 

plánem. 

Je tady od včerejška. Ulice se jmenuje "Pod lipami". 
Martin a já pracujeme ve 

stejné kanceláři. 

Přijdu večer. Už několik let pracuji. Od začátku 
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Ich schaue nach vorne. Ab allen deutschen Flughäfen. 
Er arbeitet hier seit einem 

Monat. 

Er arbeitet seit einem Monat 
hier. 

Sie läuft über die Straße. Komm wir fahren an die See. 

Was für eine Krankheit ist 
das? 

Das Parlament verabschiedet 
sich in die Sommerpause. 

Zu Ostern gehen die Kinder 
Eier suchen. 

In der Ruhe liegt die Kraft. Ich gehe heute zu Fuß. Die Premiere ist am Samstag. 

-  -  -  

-  -  -  
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Pracuje tady již měsíc. Ze všech německých letišť. Dívám se dopředu. 

Pojď, pojedeme k moři. Ona běží přes ulici. Pracuje tady již měsíc. 

O velikonocích chodí děti 
hledat vajíčka. 

Parlament se loučí na letní 
přestávku. 

Co je to za nemoc? 

Premiéra je v sobotu. Dnes jdu pěšky. V klidu je síla. 
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Lekce 10_předložky místní a časové_test    

•  Pracuje tady již měsíc. ................................................................. 

•  Dívám se dopředu. ................................................................. 

•  Stojím stoprocentně za plánem. ................................................................. 

•  Přijdu tě v pondělí navštívit. ................................................................. 

•  Ulice se jmenuje "Pod lipami". ................................................................. 

•  Pojď, pojedeme k moři. ................................................................. 

•  Do konce roku to musí být hotovo. ................................................................. 

•  V klidu je síla. ................................................................. 

•  V dnešních dobách má každý mobil. ................................................................. 

•  Parlament se loučí na letní přestávku. ................................................................. 

•  Co je to za nemoc? ................................................................. 

•  Zaplatím na pokladně. ................................................................. 

•  Co děláš odpoledne? ................................................................. 

•  Co je tohle za nemoc? ................................................................. 

•  O velikonocích chodí děti hledat vajíčka. ................................................................. 

•  Premiéra je v sobotu. ................................................................. 

•  Pracuje tady již měsíc. ................................................................. 

•  Martin a já pracujeme ve stejné kanceláři. ................................................................. 

•  Přijdu večer. ................................................................. 

•  Ona běží přes ulici. ................................................................. 

•  Je tady od včerejška. ................................................................. 

•  Mívám čas jen dopoledne. ................................................................. 
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•  Co stojí ten hovor na minutu? ................................................................. 

•  Od začátku ................................................................. 

•  Už několik let pracuji. ................................................................. 

•  Za rok ................................................................. 

•  Ze všech německých letišť. ................................................................. 

•  Co děláš v tak pozdní večer? ................................................................. 

•  Děláme výlet na Severní Moře. ................................................................. 

•  Dnes jdu pěšky. ................................................................. 
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Lekce 10_předložky místní a časové_test_klíč   

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet seit einem Monat hier. 

•  Dívám se dopředu. •  Ich schaue nach vorne. 

•  Stojím stoprocentně za plánem. •  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. 

•  Přijdu tě v pondělí navštívit. •  Ich komme dich Montag besuchen. 

•  Ulice se jmenuje "Pod lipami". •  Die Straße heißt Unter Den Linden. 

•  Pojď, pojedeme k moři. •  Komm wir fahren an die See. 

•  Do konce roku to musí být hotovo. •  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. 

•  V klidu je síla. •  In der Ruhe liegt die Kraft. 

•  V dnešních dobách má každý mobil. •  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. 

•  Parlament se loučí na letní přestávku. •  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

•  Co je to za nemoc? •  Was für eine Krankheit ist das? 

•  Zaplatím na pokladně. •  Ich bezahle an der Kasse. 

•  Co děláš odpoledne? •  Was machst du am Nachmittag? 

•  Co je tohle za nemoc? •  Was ist das für eine Krankheit? 

•  O velikonocích chodí děti hledat vajíčka. •  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. 

•  Premiéra je v sobotu. •  Die Premiere ist am Samstag. 

•  Pracuje tady již měsíc. •  Er arbeitet hier seit einem Monat. 

•  Martin a já pracujeme ve stejné kanceláři. •  Martin und ich arbeiten im selben Büro. 

•  Přijdu večer. •  Ich komme am Abend. 

•  Ona běží přes ulici. •  Sie läuft über die Straße. 

•  Je tady od včerejška. •  Er ist hier seit gestern. 

•  Mívám čas jen dopoledne. •  Ich habe nur vormittags Zeit. 

•  Co stojí ten hovor na minutu? •  Was kostet der Anruf per Minute? 

•  Od začátku •  Von Anfang an. 

•  Už několik let pracuji. •  Ich arbeite hier seit einigen Jahren. 

•  Za rok •  In einem Jahr 

•  Ze všech německých letišť. •  Ab allen deutschen Flughäfen. 

•  Co děláš v tak pozdní večer? •  Was machst du so am späten Abend? 

•  Děláme výlet na Severní Moře. •  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. 

•  Dnes jdu pěšky. •  Ich gehe heute zu Fuß. 
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Lekce 11_přídavná jména_slovní zásoba_poslouchejte!   

•  Gefühl, das •  pocit 

•  beste •  nejlepší 

•  Bier, das •  pivo 

•  Geld, das •  peníze 

•  Team, das •  tým 

•  Computerprogramm, das •  počítačový program 

•  Status, der •  stav 

•  Restaurant, das •  restaurace 

•  schlechte •  špatné 

•  Materialien, die •  materiály 

•  Freund, der, Freunde •  přítel 

•  Tradition, die •  tradice 

•  Jeans, die •  džíny 

•  Serie, die •  série 

•  Kamera, die •  kamera 

•  Kombination, die •  kombinace 

•  Gruß, der, ü-e •  pozdrav 

•  Bahnhof, der •  nádraží 

•  klassisch •  klasický 

•  Regal, das •  regál, police 

•  Autofahrer, der •  řidič 

•  kleine •  malá 

•  technische •  technický 

•  positive •  pozitivní 

•  aktuelle •  aktuální 

•  aktuellen •  aktuální 

•  Zeitpunkt, der •  okamžik 

•  deutsche •  německý 

•  sauber •  čistý 

•  Station, die •  stanice 

•  klassischen •  klasický 
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•  historische •  historický 

•  unmöglich •  nemožný 

•  möchte - ich möchte, du möchtest, er möchte, 
wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

•  rád bych - rádi by 

•  Material, das •  materiál 

•  größer •  větší 

•  italienische •  italský 

•  Computer, der •  počítač 

•  bekannte •  známý 

•  neue •  nová, nové 

•  Produkt, das, Produkte •  produkt 

•  Kunde, der, Kunden •  zákazník 

•  gut •  dobrý 

•  Bekannte, der •  známý 

•  Spieler, der •  hráč 

•  Generation, die •  generace 

•  Badewanne, die •  vana 

•  Technik, die •  technika 

•  Analyse, die •  analýza 

•  Paar, das •  pár 

•  Software, die •  software, programové vybavení 

•  russische •  ruský 

•  große •  velký 

•  Händler, der •  obchodník 

•  Trainer, der •  trenér 

•  Artikel, der •  článek 

•  anderen •  jiní, další 

•  Schriftsteller, der •  spisovatel 

•  schöne •  pěkná 

•  Stimme, die, Stimmen •  hlas 

•  Winkel, der •  roh 

•  moderne •  moderní 

•  Geld, das •  peníze 
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•  amerikanische •  americká 

•  deutscher •  německý 

•  Methode, die, Methoden •  metoda 

•  toll •  skvělý, báječný 

•  Million, die •  milion 

•  Arbeitsmarkt, der •  trh práce 

•  Speise, die •  jídlo, pokrm 

•  Bahn, die •  dráha 

•  mau •  špatný 

•  Mischung, die •  směs 

•  Objekt, das, Objekte •  objekt 

•  Insel, die •  ostrov 

•  unmöglich •  nemožný 

•  noch •  ještě 

•  britische •  britský 

•  präsentieren •  představovat 

•  Straße, die, Straßen •  ulice 

•  kleinen •  malý 

•  Sprache, die •  řeč 

•  zweite •  druhý 

•  Fahrer, der •  řidič 

•  Branche, die •  oblast, odvětví 

•  Situation, die •  situace 

 

Lekce 11_přídavná jména_slovní zásoba_přeložte!   

•  nejlepší •  beste 

•  technický •  technische 

•  roh •  Winkel, der 

•  německý •  deutsche 

•  počítač •  Computer, der 

•  aktuální •  aktuelle 

•  stanice •  Station, die 
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•  článek •  Artikel, der 

•  restaurace •  Restaurant, das 

•  regál, police •  Regal, das 

•  kamera •  Kamera, die 

•  skvělý, báječný •  toll 

•  pozitivní •  positive 

•  pozdrav •  Gruß, der, ü-e 

•  řidič •  Autofahrer, der 

•  džíny •  Jeans, die 

•  známý •  bekannte 

•  německý •  deutscher 

•  aktuální •  aktuellen 

•  spisovatel •  Schriftsteller, der 

•  představovat •  präsentieren 

•  čistý •  sauber 

•  technika •  Technik, die 

•  ještě •  noch 

•  software, programové vybavení •  Software, die 

•  pocit •  Gefühl, das 

•  špatný •  mau 

•  malá •  kleine 

•  ulice •  Straße, die, Straßen 

•  peníze •  Geld, das 

•  trenér •  Trainer, der 

•  metoda •  Methode, die, Methoden 

•  materiál •  Material, das 

•  ostrov •  Insel, die 

•  nádraží •  Bahnhof, der 

•  stav •  Status, der 

•  italský •  italienische 

•  řidič •  Fahrer, der 

•  hlas •  Stimme, die, Stimmen 
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•  zákazník •  Kunde, der, Kunden 

•  objekt •  Objekt, das, Objekte 

•  nemožný •  unmöglich 

•  ruský •  russische 

•  britský •  britische 

•  historický •  historische 

•  kombinace •  Kombination, die 

•  druhý •  zweite 

•  oblast, odvětví •  Branche, die 

•  pěkná •  schöne 

•  generace •  Generation, die 

•  milion •  Million, die 

•  nemožný •  unmöglich 

•  materiály •  Materialien, die 

•  americká •  amerikanische 

•  hráč •  Spieler, der 

•  špatné •  schlechte 

•  obchodník •  Händler, der 

•  vana •  Badewanne, die 

•  analýza •  Analyse, die 

•  větší •  größer 

•  řeč •  Sprache, die 

•  počítačový program •  Computerprogramm, das 

•  klasický •  klassischen 

•  klasický •  klassisch 

•  jídlo, pokrm •  Speise, die 

•  známý •  Bekannte, der 

•  okamžik •  Zeitpunkt, der 

•  směs •  Mischung, die 

•  moderní •  moderne 

•  nová, nové •  neue 

•  rád bych - rádi by •  möchte - ich möchte, du möchtest, er möchte, 
wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 
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•  peníze •  Geld, das 

•  pár •  Paar, das 

•  produkt •  Produkt, das, Produkte 

•  pivo •  Bier, das 

•  tým •  Team, das 

•  série •  Serie, die 

•  přítel •  Freund, der, Freunde 

•  dráha •  Bahn, die 

•  jiní, další •  anderen 

•  tradice •  Tradition, die 

•  velký •  große 

•  malý •  kleinen 

•  trh práce •  Arbeitsmarkt, der 

•  dobrý •  gut 

•  situace •  Situation, die 
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Lekce 11_přídavná jména_pravidla používání  
 
V této lekci se také naučíme stupňovat přídavná jména. 
 
Přídavné jméno v přísudku (samostatně stojící) 
1. stupeň pěkný  schön  Ten dům je pěkný  Das Haus ist schön. 
Druhý stupeň přídavného jména tvoříme pomocí koncovky -er.  
2. stupeň pěknější schön-er Ten dům je pěknější Das Haus ist schöner. 
Třetí stupeň pomocí předložky  am a koncovky -sten. 
3. stupeň  nejpěknější   am schönsten  Ten dům je nejpěknější Das Haus ist am schönsten. 
 
Další příklady 
klein kleiner  am kleinsten  malý, menší, nejmenší 
schnell schneller am schnellsten rychlý, rychlejší, nejrychlejší 
teuer teurer  am teuersten  drahý, dražší, nejdražší 
billig billiger  am billigsten  levný, levnější, nejlevnější 
 
Přídavné jméno v přívlastku – rozlišujeme po členu určitém a neurčitém: 
 
1. stupeň Das ist das schöne Haus.  To je ten pěkný dům. 
 Das ist ein schönes Haus.  To je pěkný dům. 
 
2. stupeň  Das ist das schönere Haus.  To je ten pěknější dům. 
 Das ist ein schöneres Haus.  To je pěknější dům. 
 
Třetí stupeň přídavného jména vyjadřuje jedinečnost, proto je před třetím stupněm vždy člen určitý.  
3. stupeň Das ist das schönste Haus.  To je nejpěknější dům. 
 
U některých přídavných jmen dochází k přehlaskování kmenové samohlásky: 
 
jung jünger  am jüngsten   mladý mladší nejmladší 
alt älter am ältesten  starý starší nejstarší 
groß größer am größten  velký větší největší 
kurz kürzer am kürzesten  krátký kratší nejkratší 
warm wärmer   am wärmsten  teplý teplejší nejteplejší 
hoch höher am höchsten   vysoký vyšší nejvyšší 
 
Některá přídavná jména tvoří druhý a třetí stupeň nepravidelně. Tvary se od výchozích přídavných jmen 
nedají nijak odvodit, musíme se je proto naučit. 
 
gut besser   am besten       dobrý  lepší nejlepší 
viel mehr  am meisten  hodně  více nejvíce  
gern lieber  am liebsten  rád  raději nejraději 
 

Skloňování přídavných jmen 
Přídavná jména pak ve spojení s podstatným jménem získávají koncovky; a to podle toho, zda je před 
podstatným jménem člen určitý nebo neurčitý a také podle toho, kve kterém jsou pádu.  
Po členu určitém: 
1. p. der   klein-e    Mann  ten malý muž 
2. p. des   klein-en  Mannes  toho malého muže 
3. p. dem  klein-en  Mann  tomu malému muži 
4. p. den   klein-en  Mann  toho malého muže 
 
1. p. die  klein-e    Frau  ta malá žena 
2. p. der  klein-en  Frau      té malé ženy 
3. p. der  klein-en  Frau  té malé ženě 
4. p. die  kein-e     Frau  tu malou ženu 
 
1. p. das  klein-e    Kind   to malé dítě 
2. p. des klein-en  Kindes  toho malého dítěte 
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3. p. dem klein-en  Kind   tomu malému dítěti 
4. p. das  klein-e    Kind  to malé dítě 
 
Wer ist der nette Mann? Kdo je ten milý muž? 
Kennst du die junge Frau? Znáš tu mladou ženu? 
Was steht in der langen Email? Co stojí v tom dlouhém mailu? 
 
 
 
Skloňování po členu neurčitém: 
1. p. ein  klein-er   Mann  jeden malý muž 
2. p. eines klein-en Mannes  jednoho malého muže 
3. p. einem  klein-en  Mann  jednomu malému muži 
4. p. einen klein-en  Mann  jednoho malého muže 
 
1. p. eine  klein-e Frau  jedna malá žena 
2. p. einer klein-en Frau      jedné malé ženy 
3. p. einer klein-en Frau  jedné malé ženě 
4. p. eine  klein-e Frau  jednu malou ženu 
 
1. p. ein klein-es  Kind  jedno malé dítě 
2. p. eines klein-en Kindes  jednoho malého dítěte 
3. p. einem klein-en Kind  jednomu malému dítěti 
4. p. ein klein-es  Kind  jedno malé dítě 
 
 
Wir wohnen in einer modernen Wohnung. Bydlíme v moderním bytě. 
Warum kaufen Sie ein teueres Auto? Proč kupujete  drahé auto? 
Wir haben einen guten Lehrer. Máme dobrého učitele. 
 
Přídavná jména se mohou pojit s podstatným jménem v množném čísle se členem určitým, nebo s 
podstatným jménem bez členu. S podstatným jménem v množném čísle se členem určitým mají ve všech 
pádech koncovku  - en 
   
1. p. die   klein-en  Häuser   malé domy 
2. p. der   klein-en  Häuser   malých domů 
3. p. den  klein-en  Häusern  malým domům 
4. p. die   klein-en  Häuser   malé domy 
 
 
 
 
Ve spojení s podstatným jménem v množném čísle bez členu mají ve  koncovky určitího členu v množním 
čísle  die, der, den, die   
 
1. p. klein-e   Häuser  malé domy 
2. p. klein-er  Häuser malých domů 
3. p. klein-en  Häusern malým domům 
4. p. klein-e    Häuser malé domy 
 
 
Die jungen Leute verdienen nicht viel. Ti mladí lidé nevydělávají moc. 
 
Junge Leute verdienen hier gut. Mladí lidé zde vydělávají dobře. 
 
Er spricht mit den kleinen Kindern. Mluví  s těmi malými dětmi. 
 
Die Marke der neuen Autos gefällt mir nicht. Značka těch nových aut se mi nelíbí. 
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Lekce 11_přídavná jména_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Das ist eine gute Kombination. •  To je dobrá kombinace. 

•  Das ist der beste Weg. •  To je ta nejlepší cesta. 

•  Die erste Million ist die schwerste. •  První milión je ten nejtěžší. 

•  Wie heißt das neue Computerprogramm? •  Jak se jmenuje ten nový počítačový program? 

•  Dieser Tee ist eine gute Mischung. •  Tento čaj je dobrá směs. 

•  Ich habe kleine Katzen. •  Mám malé kočky. 

•  Wir sind ein gutes Team. •  Jsme dobrý tým. 

•  Ich habe ein gutes Gefühl. •  Mám dobrý pocit. 

•  Das ist meine neue Jeans. •  To jsou mé nové džíny. 

•  Dein Haus ist größer. •  Tvůj dům je větší. 

•  Das ist unser bestes Material. •  To je náš nejlepší materiál. 

•  Hier die aktuelle Wetterlage. •  Tady je aktuální povětrnostní situace. 

•  Das ist moderne Kunst. •  To je moderní umění. 

•  Einen schönen Gruß von meinem Vater. •  Pěkný pozdrav od mého otce. 

•  In welcher Branche arbeiten Sie? •  V jakém odvětví pracujete? 

•  mit anderen Menschen •  s dalšími lidmi 

•  Das ist die historische Innenstadt. •  To je historické vnitřní město. 

•  Das ist die neue Serie. •  To je ta nová série. 

•  Ich mag italienisches Essen. •  Mám rád italské jídlo. 

•  Das ist leider so gut wie unmöglich. •  To bohužel není možné. 

•  Das beste Bier kommt aus Tschechien. •  Nejlepší pivo pochází z Čech. 

•  Er ist der beste Spieler. •  On je nejlepším hráčem. 

•  Sie sind ein nettes Paar. •  Jsou pěkný pár. 

•  Es ist die neue Lehrerin. •  To je ta nová učitelka. 

•  Es geht noch besser. •  Jde to ještě lépe. 

•  Ist das die richtige Straße? •  Je to ta správná ulice? 

•  Diese Analyse ist bedeutend. •  Tato analýza je významná. 

•  Wir verarbeiten nur die besten Materialien. •  Zpracováváme jen ty nejlepší materiály. 

•  Ich brauche mehr Geld. •  Potřebuji více peněz. 

•  Das ist mein neues Regal. •  To je můj nový regál. 

•  Was ist das für eine gute Speise? •  Co je to za dobré jídlo? 
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•  Geld ist nicht alles. •  Peníze nejsou všechno. 

•  Wie ist der aktuelle Status? •  Jaký je aktuální stav? 

•  Ich habe positive Nachrichten. •  Mám pozitivní novinky. 

•  Das große Haus rechts. •  Ten velký dům napravo. 

•  Ich habe eine gute Stimme. •  Mám dobrý hlas. 

•  Ich wünsche Ihnen Guten Tag. •  Přeji Vám dobrý den. 

•  Wir haben einige russische Mitarbeiter. •  Máme nějaké ruské spolupracovníky. 

•  Wir möchten das beste Produkt bieten. •  Rádi bychom nabídli nejlepší produkt. 

•  Ich habe eine neue Kamera. •  Mám jednu novou kameru. 

•  Das ist ein klassisches Stück. •  To je klasický kus. 

•  Hast Du eine neue Badewanne? •  Máš novou vanu? 

•  Der nächste Bahnhof ist Berlin. •  Nejbližší nádraží je Berlín 

•  Wie heißt die nächste Station? •  Jak se jmenuje další zastávka? 

•  Das ist unser bester Kunde. •  To je náš nejlepší zákazník. 

•  Wir präsentieren die neue Collection. •  Představujeme novou kolekci. 

•  Ist das eine neue Software? •  To je nějaký nový software? 

•  Das ist eine andere Generation. •  To je jiná generace. 

•  Das ist mein neuer Computer. •  To je můj nový počítač. 

•  Er ist ein sehr guter Schriftsteller. •  On je velmi dobrý spisovatel. 

•  Das ist die neueste Technik. •  To je ta nejnovější technika. 

•  Er ist ein amerikanischer Freund. •  To je jeden americký přítel. 

•  Der Fahrer war zu schnell. •  Řidič byl příliš rychlý. 

•  Das ist ein neues Restaurant. •  To je jedna nová restaurace. 

•  Die deutsche Sprache ist nicht einfach. •  Němčina není jednoduchá. 

•  Das ist mein bester Freund. •  To je můj nejlepší přítel. 

•  Ich habe einen kleinen Hund. •  Mám jednoho malého psa. 

•  Ich bin deutscher Staatsbürger. •  Jsem německý občan. 

•  Der Händler hat gute Ware. •  Obchodník má dobré zboží. 

•  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

•  Chceme to přehodit do požadované dráhy. 

•  Das ist ein interessantes Objekt. •  To je zajímavý objekt. 

•  Der Teppich ist sauberer. •  Ten koberec je čistší. 

•  Das ist der falsche Zeitpunkt. •  To je špatná chvíle. 
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•  Er ist ein guter Autofahrer. •  Je dobrým řidičem. 

•  Hier die aktuellen Nachrichten. •  Zde jsou aktuální zprávy. 

•  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. •  Mám docela špatný pocit v žaludku. 

•  Sylt ist eine deutsche Insel. •  Sylt je německý ostrov. 

•  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

•  Ten článek je dobrý. Ostatní články jsou 
lepší. 

•  Ich habe viele Bekannte. •  Mám spoustu známých. 

•  Das ist unmöglich. •  To je nemožné. 

•  Das ist eine alte Tradition. •  To je jedna stará tradice. 

•  Deutsch ist eine schwere Sprache. •  Němčina je těžká řeč. 

•  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. •  Je zpěvákem v jedné známé skupině. 

•  Die Sun ist eine britische Zeitung. •  Sun je jeden britský časopis. 

•  Er ist ein guter Trainer. •  On je dobrý trenér. 

•  Das ist eine neue Methode. •  To je jedna nová metoda. 

•  Ich nehme klassischen Klavierunterricht. •  Učím se klasický klavír. 

•  Ich gebe dir eine zweite Chance. •  Dávám ti druhou šanci. 

•  Das ist ein sehr gutes Produkt. •  To je velmi dobrý produkt. 

•  Ich kenne dort jeden Winkel. •  Znám tam každý roh. 

•  Das sind schlechte Nachrichten. •  To jsou špatné zprávy. 

•  Das ist eine schöne Gegend. •  To je pěkná oblast. 

•  Der Arbeitsmarkt ist stabil. •  Pracovní trh je stabilní. 

•  Das ist eine technische Meisterleistung. •  To je technický mistrovský výkon. 

•  Das ist ja toll! •  To je ale skvělé! 

•  Das ist eine schwierige Situation. •  To je těžká situace. 
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•  Mám pozitivní novinky. •  Ich habe positive Nachrichten. 

•  Sylt je německý ostrov. •  Sylt ist eine deutsche Insel. 

•  To bohužel není možné. •  Das ist leider so gut wie unmöglich. 

•  Sun je jeden britský časopis. •  Die Sun ist eine britische Zeitung. 

•  Jsou pěkný pár. •  Sie sind ein nettes Paar. 

•  To je jeden americký přítel. •  Er ist ein amerikanischer Freund. 

•  On je dobrý trenér. •  Er ist ein guter Trainer. 
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•  Mám docela špatný pocit v žaludku. •  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. 

•  To je pěkná oblast. •  Das ist eine schöne Gegend. 

•  Ten koberec je čistší. •  Der Teppich ist sauberer. 

•  Řidič byl příliš rychlý. •  Der Fahrer war zu schnell. 

•  To je velmi dobrý produkt. •  Das ist ein sehr gutes Produkt. 

•  Přeji Vám dobrý den. •  Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

•  Mám dobrý pocit. •  Ich habe ein gutes Gefühl. 

•  To je můj nový počítač. •  Das ist mein neuer Computer. 

•  Obchodník má dobré zboží. •  Der Händler hat gute Ware. 

•  Tento čaj je dobrá směs. •  Dieser Tee ist eine gute Mischung. 

•  To je nějaký nový software? •  Ist das eine neue Software? 

•  Ten článek je dobrý. Ostatní články jsou 
lepší. 

•  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

•  Máme nějaké ruské spolupracovníky. •  Wir haben einige russische Mitarbeiter. 

•  To je náš nejlepší zákazník. •  Das ist unser bester Kunde. 

•  Chceme to přehodit do požadované dráhy. •  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

•  To je špatná chvíle. •  Das ist der falsche Zeitpunkt. 

•  Jaký je aktuální stav? •  Wie ist der aktuelle Status? 

•  To je klasický kus. •  Das ist ein klassisches Stück. 

•  To je náš nejlepší materiál. •  Das ist unser bestes Material. 

•  V jakém odvětví pracujete? •  In welcher Branche arbeiten Sie? 

•  To je ta nejlepší cesta. •  Das ist der beste Weg. 

•  Tato analýza je významná. •  Diese Analyse ist bedeutend. 

•  Pracovní trh je stabilní. •  Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

•  Němčina je těžká řeč. •  Deutsch ist eine schwere Sprache. 

•  To je můj nejlepší přítel. •  Das ist mein bester Freund. 

•  Jak se jmenuje ten nový počítačový program? •  Wie heißt das neue Computerprogramm? 

•  To je moderní umění. •  Das ist moderne Kunst. 

•  To je jiná generace. •  Das ist eine andere Generation. 

•  s dalšími lidmi •  mit anderen Menschen 

•  Mám spoustu známých. •  Ich habe viele Bekannte. 

•  První milión je ten nejtěžší. •  Die erste Million ist die schwerste. 
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•  Nejlepší pivo pochází z Čech. •  Das beste Bier kommt aus Tschechien. 

•  To je ta nejnovější technika. •  Das ist die neueste Technik. 

•  Jsme dobrý tým. •  Wir sind ein gutes Team. 

•  Pěkný pozdrav od mého otce. •  Einen schönen Gruß von meinem Vater. 

•  Zde jsou aktuální zprávy. •  Hier die aktuellen Nachrichten. 

•  To je jedna nová restaurace. •  Das ist ein neues Restaurant. 

•  Potřebuji více peněz. •  Ich brauche mehr Geld. 

•  To jsou špatné zprávy. •  Das sind schlechte Nachrichten. 

•  Je dobrým řidičem. •  Er ist ein guter Autofahrer. 

•  Znám tam každý roh. •  Ich kenne dort jeden Winkel. 

•  To je ta nová učitelka. •  Es ist die neue Lehrerin. 

•  Rádi bychom nabídli nejlepší produkt. •  Wir möchten das beste Produkt bieten. 

•  To je ale skvělé! •  Das ist ja toll! 

•  Máš novou vanu? •  Hast Du eine neue Badewanne? 

•  Jak se jmenuje další zastávka? •  Wie heißt die nächste Station? 

•  Jde to ještě lépe. •  Es geht noch besser. 

•  Ten velký dům napravo. •  Das große Haus rechts. 

•  Jsem německý občan. •  Ich bin deutscher Staatsbürger. 

•  Dávám ti druhou šanci. •  Ich gebe dir eine zweite Chance. 

•  To je jedna stará tradice. •  Das ist eine alte Tradition. 

•  To je zajímavý objekt. •  Das ist ein interessantes Objekt. 

•  On je nejlepším hráčem. •  Er ist der beste Spieler. 

•  On je velmi dobrý spisovatel. •  Er ist ein sehr guter Schriftsteller. 

•  Nejbližší nádraží je Berlín •  Der nächste Bahnhof ist Berlin. 

•  Mám dobrý hlas. •  Ich habe eine gute Stimme. 

•  Zpracováváme jen ty nejlepší materiály. •  Wir verarbeiten nur die besten Materialien. 

•  To je můj nový regál. •  Das ist mein neues Regal. 

•  Mám jednu novou kameru. •  Ich habe eine neue Kamera. 

•  Co je to za dobré jídlo? •  Was ist das für eine gute Speise? 

•  Je zpěvákem v jedné známé skupině. •  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. 

•  Je to ta správná ulice? •  Ist das die richtige Straße? 

•  Mám jednoho malého psa. •  Ich habe einen kleinen Hund. 
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•  To je historické vnitřní město. •  Das ist die historische Innenstadt. 

•  Mám rád italské jídlo. •  Ich mag italienisches Essen. 

•  To jsou mé nové džíny. •  Das ist meine neue Jeans. 

•  Tvůj dům je větší. •  Dein Haus ist größer. 

•  To je nemožné. •  Das ist unmöglich. 

•  Mám malé kočky. •  Ich habe kleine Katzen. 

•  To je technický mistrovský výkon. •  Das ist eine technische Meisterleistung. 

•  Představujeme novou kolekci. •  Wir präsentieren die neue Collection. 

•  To je dobrá kombinace. •  Das ist eine gute Kombination. 

•  To je jedna nová metoda. •  Das ist eine neue Methode. 

•  Peníze nejsou všechno. •  Geld ist nicht alles. 

•  Tady je aktuální povětrnostní situace. •  Hier die aktuelle Wetterlage. 

•  Němčina není jednoduchá. •  Die deutsche Sprache ist nicht einfach. 

•  Učím se klasický klavír. •  Ich nehme klassischen Klavierunterricht. 

•  To je ta nová série. •  Das ist die neue Serie. 

•  To je těžká situace. •  Das ist eine schwierige Situation. 
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•  Učím se klasický klavír. •  Ich nehme klassischen Klavierunterricht. 

•  To je jiná generace. •  Das ist eine andere Generation. 

•  To je špatná chvíle. •  Das ist der falsche Zeitpunkt. 

•  To je ale skvělé! •  Das ist ja toll! 

•  Sylt je německý ostrov. •  Sylt ist eine deutsche Insel. 

•  Jak se jmenuje další zastávka? •  Wie heißt die nächste Station? 

•  To jsou špatné zprávy. •  Das sind schlechte Nachrichten. 

•  Nejlepší pivo pochází z Čech. •  Das beste Bier kommt aus Tschechien. 

•  Peníze nejsou všechno. •  Geld ist nicht alles. 

•  Mám docela špatný pocit v žaludku. •  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. 

•  Mám jednoho malého psa. •  Ich habe einen kleinen Hund. 

•  Přeji Vám dobrý den. •  Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

•  Zde jsou aktuální zprávy. •  Hier die aktuellen Nachrichten. 

•  To je ta nejnovější technika. •  Das ist die neueste Technik. 
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•  To je nemožné. •  Das ist unmöglich. 

•  Představujeme novou kolekci. •  Wir präsentieren die neue Collection. 

•  Jde to ještě lépe. •  Es geht noch besser. 

•  Pracovní trh je stabilní. •  Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

•  Dávám ti druhou šanci. •  Ich gebe dir eine zweite Chance. 

•  Němčina není jednoduchá. •  Die deutsche Sprache ist nicht einfach. 

•  s dalšími lidmi •  mit anderen Menschen 

•  To je velmi dobrý produkt. •  Das ist ein sehr gutes Produkt. 

•  Je to ta správná ulice? •  Ist das die richtige Straße? 

•  Jsme dobrý tým. •  Wir sind ein gutes Team. 

•  Jaký je aktuální stav? •  Wie ist der aktuelle Status? 

•  To je dobrá kombinace. •  Das ist eine gute Kombination. 

•  Tato analýza je významná. •  Diese Analyse ist bedeutend. 

•  Mám jednu novou kameru. •  Ich habe eine neue Kamera. 

•  To je ta nová série. •  Das ist die neue Serie. 

•  Tvůj dům je větší. •  Dein Haus ist größer. 

•  Mám dobrý hlas. •  Ich habe eine gute Stimme. 

•  To je zajímavý objekt. •  Das ist ein interessantes Objekt. 

•  On je velmi dobrý spisovatel. •  Er ist ein sehr guter Schriftsteller. 

•  Ten velký dům napravo. •  Das große Haus rechts. 

•  Sun je jeden britský časopis. •  Die Sun ist eine britische Zeitung. 

•  To je historické vnitřní město. •  Das ist die historische Innenstadt. 

•  To jsou mé nové džíny. •  Das ist meine neue Jeans. 

•  On je nejlepším hráčem. •  Er ist der beste Spieler. 

•  To je technický mistrovský výkon. •  Das ist eine technische Meisterleistung. 

•  Tento čaj je dobrá směs. •  Dieser Tee ist eine gute Mischung. 

•  To je náš nejlepší zákazník. •  Das ist unser bester Kunde. 

•  Jak se jmenuje ten nový počítačový program? •  Wie heißt das neue Computerprogramm? 

•  To je můj nový počítač. •  Das ist mein neuer Computer. 

•  To je moderní umění. •  Das ist moderne Kunst. 

•  To je náš nejlepší materiál. •  Das ist unser bestes Material. 

•  První milión je ten nejtěžší. •  Die erste Million ist die schwerste. 
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•  To je jedna stará tradice. •  Das ist eine alte Tradition. 

•  To je jeden americký přítel. •  Er ist ein amerikanischer Freund. 

•  On je dobrý trenér. •  Er ist ein guter Trainer. 

•  Mám dobrý pocit. •  Ich habe ein gutes Gefühl. 

•  Máš novou vanu? •  Hast Du eine neue Badewanne? 

•  Mám rád italské jídlo. •  Ich mag italienisches Essen. 

•  To je ta nová učitelka. •  Es ist die neue Lehrerin. 

•  Znám tam každý roh. •  Ich kenne dort jeden Winkel. 

•  Tady je aktuální povětrnostní situace. •  Hier die aktuelle Wetterlage. 

•  Co je to za dobré jídlo? •  Was ist das für eine gute Speise? 

•  Zpracováváme jen ty nejlepší materiály. •  Wir verarbeiten nur die besten Materialien. 

•  Ten článek je dobrý. Ostatní články jsou 
lepší. 

•  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

•  Chceme to přehodit do požadované dráhy. •  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

•  Je dobrým řidičem. •  Er ist ein guter Autofahrer. 

•  Mám malé kočky. •  Ich habe kleine Katzen. 

•  Ten koberec je čistší. •  Der Teppich ist sauberer. 

•  To je nějaký nový software? •  Ist das eine neue Software? 

•  Němčina je těžká řeč. •  Deutsch ist eine schwere Sprache. 

•  Nejbližší nádraží je Berlín •  Der nächste Bahnhof ist Berlin. 

•  V jakém odvětví pracujete? •  In welcher Branche arbeiten Sie? 

•  Máme nějaké ruské spolupracovníky. •  Wir haben einige russische Mitarbeiter. 

•  To je můj nový regál. •  Das ist mein neues Regal. 

•  Obchodník má dobré zboží. •  Der Händler hat gute Ware. 

•  To je klasický kus. •  Das ist ein klassisches Stück. 

•  To je pěkná oblast. •  Das ist eine schöne Gegend. 

•  Rádi bychom nabídli nejlepší produkt. •  Wir möchten das beste Produkt bieten. 

•  To bohužel není možné. •  Das ist leider so gut wie unmöglich. 

•  Pěkný pozdrav od mého otce. •  Einen schönen Gruß von meinem Vater. 

•  To je jedna nová restaurace. •  Das ist ein neues Restaurant. 

•  Jsem německý občan. •  Ich bin deutscher Staatsbürger. 

•  Potřebuji více peněz. •  Ich brauche mehr Geld. 
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•  To je jedna nová metoda. •  Das ist eine neue Methode. 

•  Je zpěvákem v jedné známé skupině. •  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. 

•  Řidič byl příliš rychlý. •  Der Fahrer war zu schnell. 

•  To je ta nejlepší cesta. •  Das ist der beste Weg. 

•  Mám pozitivní novinky. •  Ich habe positive Nachrichten. 

•  Jsou pěkný pár. •  Sie sind ein nettes Paar. 

•  To je můj nejlepší přítel. •  Das ist mein bester Freund. 

•  Mám spoustu známých. •  Ich habe viele Bekannte. 

•  To je těžká situace. •  Das ist eine schwierige Situation. 
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Wir möchten das beste Produkt 
bieten. 

Hast Du eine neue 
Badewanne? 

Das ist mein neues Regal. 

Ich kenne dort jeden Winkel. Wie heißt die nächste Station? Ist das die richtige Straße? 

Wir haben einige russische 
Mitarbeiter. 

Die Sun ist eine britische 
Zeitung. 

Er ist ein guter Autofahrer. 

Ich mag italienisches Essen. 
Der nächste Bahnhof ist 

Berlin. 

Wir wollen es in den 
gewünschten Bahnen 

bewegen. 

Die erste Million ist die 
schwerste. 

Sie sind ein nettes Paar. Das ist meine neue Jeans. 

Was ist das für eine gute 
Speise? 

Das ist ein neues Restaurant. 
Das beste Bier kommt aus 

Tschechien. 
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To je můj nový regál. Máš novou vanu? 
Rádi bychom nabídli nejlepší 

produkt. 

Je to ta správná ulice? Jak se jmenuje další zastávka? Znám tam každý roh. 

Je dobrým řidičem. Sun je jeden britský časopis. 
Máme nějaké ruské 
spolupracovníky. 

Chceme to přehodit do 
požadované dráhy. 

Nejbližší nádraží je Berlín Mám rád italské jídlo. 

To jsou mé nové džíny. Jsou pěkný pár. První milión je ten nejtěžší. 

Nejlepší pivo pochází z Čech. To je jedna nová restaurace. Co je to za dobré jídlo? 
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Dieser Tee ist eine gute 
Mischung. 

Ich gebe dir eine zweite 
Chance. 

Das ist der falsche Zeitpunkt. 

Das ist ein interessantes 
Objekt. 

Ist das eine neue Software? 
Wie heißt das neue 

Computerprogramm? 

Ich brauche mehr Geld. Das ist eine gute Kombination. Wir sind ein gutes Team. 

Das ist mein neuer Computer. Das ist die neueste Technik. Das ist unser bestes Material. 

In welcher Branche arbeiten 
Sie? 

Der Händler hat gute Ware. Der Fahrer war zu schnell. 

Er ist ein sehr guter 
Schriftsteller. 

Wie ist der aktuelle Status? Das ist eine neue Methode. 
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To je špatná chvíle. Dávám ti druhou šanci. Tento čaj je dobrá směs. 

Jak se jmenuje ten nový 
počítačový program? 

To je nějaký nový software? To je zajímavý objekt. 

Jsme dobrý tým. To je dobrá kombinace. Potřebuji více peněz. 

To je náš nejlepší materiál. To je ta nejnovější technika. To je můj nový počítač. 

Řidič byl příliš rychlý. Obchodník má dobré zboží. V jakém odvětví pracujete? 

To je jedna nová metoda. Jaký je aktuální stav? On je velmi dobrý spisovatel. 
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Diese Analyse ist bedeutend. Das ist unser bester Kunde. Das ist ein sehr gutes Produkt. 

Der Arbeitsmarkt ist stabil. Sylt ist eine deutsche Insel. 
Wir verarbeiten nur die besten 

Materialien. 

Das ist mein bester Freund. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe viele Bekannte. 

Geld ist nicht alles. Das ist eine alte Tradition. Das ist eine andere Generation. 

Ich habe eine gute Stimme. Es ist die neue Lehrerin. Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

Das große Haus rechts. 
Die deutsche Sprache ist nicht 

einfach. 
Ich habe einen kleinen Hund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
290 

To je velmi dobrý produkt. To je náš nejlepší zákazník. Tato analýza je významná. 

Zpracováváme jen ty nejlepší 
materiály. 

Sylt je německý ostrov. Pracovní trh je stabilní. 

Mám spoustu známých. Mám dobrý pocit. To je můj nejlepší přítel. 

To je jiná generace. To je jedna stará tradice. Peníze nejsou všechno. 

Přeji Vám dobrý den. To je ta nová učitelka. Mám dobrý hlas. 

Mám jednoho malého psa. Němčina není jednoduchá. Ten velký dům napravo. 
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Ich habe kleine Katzen. Das ist ja toll! 
Er ist ein amerikanischer 

Freund. 

Ich bin deutscher Staatsbürger. Hier die aktuellen Nachrichten. Das ist der beste Weg. 

Dein Haus ist größer. 
Das ist eine technische 

Meisterleistung. 
Das ist moderne Kunst. 

Hier die aktuelle Wetterlage. Das ist eine schöne Gegend. Ich habe positive Nachrichten. 

Ich nehme klassischen 
Klavierunterricht. 

Das sind schlechte 
Nachrichten. 

Das ist unmöglich. 

Ich habe ein sehr maues 
Gefühl im Magen. 

Das ist leider so gut wie 
unmöglich. 

Der Teppich ist sauberer. 
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To je jeden americký přítel. To je ale skvělé! Mám malé kočky. 

To je ta nejlepší cesta. Zde jsou aktuální zprávy. Jsem německý občan. 

To je moderní umění. 
To je technický mistrovský 

výkon. 
Tvůj dům je větší. 

Mám pozitivní novinky. To je pěkná oblast. 
Tady je aktuální povětrnostní 

situace. 

To je nemožné. To jsou špatné zprávy. Učím se klasický klavír. 

Ten koberec je čistší. To bohužel není možné. 
Mám docela špatný pocit v 

žaludku. 
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Er ist ein guter Trainer. 
Deutsch ist eine schwere 

Sprache. 
Er ist der beste Spieler. 

Das ist ein klassisches Stück. 
Der Artikel ist gut. Die 

anderen Artikel sind besser. 
Das ist die neue Serie. 

Er ist Sänger in einer 
bekannten Gruppe. 

Das ist die historische 
Innenstadt. 

Wir präsentieren die neue 
Collection. 

Ich habe eine neue Kamera. Es geht noch besser. mit anderen Menschen 

Einen schönen Gruß von 
meinem Vater. 

Das ist eine schwierige 
Situation. 

-  

-  -  -  
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On je nejlepším hráčem. Němčina je těžká řeč. On je dobrý trenér. 

To je ta nová série. 
Ten článek je dobrý. Ostatní 

články jsou lepší. 
To je klasický kus. 

Představujeme novou kolekci. To je historické vnitřní město. 
Je zpěvákem v jedné známé 

skupině. 

s dalšími lidmi Jde to ještě lépe. Mám jednu novou kameru. 

-  To je těžká situace. Pěkný pozdrav od mého otce. 
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Lekce 11_přídavná jména_test    

•  Máš novou vanu? ................................................................. 

•  To je dobrá kombinace. ................................................................. 

•  To je náš nejlepší zákazník. ................................................................. 

•  Pracovní trh je stabilní. ................................................................. 

•  Jak se jmenuje ten nový počítačový program? ................................................................. 

•  To je špatná chvíle. ................................................................. 

•  Mám malé kočky. ................................................................. 

•  To je zajímavý objekt. ................................................................. 

•  Znám tam každý roh. ................................................................. 

•  Peníze nejsou všechno. ................................................................. 

•  Je dobrým řidičem. ................................................................. 

•  s dalšími lidmi ................................................................. 

•  Mám jednu novou kameru. ................................................................. 

•  To je náš nejlepší materiál. ................................................................. 

•  To je těžká situace. ................................................................. 

•  On je nejlepším hráčem. ................................................................. 

•  Potřebuji více peněz. ................................................................. 

•  To je ale skvělé! ................................................................. 

•  Jaký je aktuální stav? ................................................................. 

•  Nejbližší nádraží je Berlín ................................................................. 

•  Obchodník má dobré zboží. ................................................................. 

•  To je jeden americký přítel. ................................................................. 
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•  To je můj nový počítač. ................................................................. 

•  Ten velký dům napravo. ................................................................. 

•  V jakém odvětví pracujete? ................................................................. 

•  Mám dobrý hlas. ................................................................. 

•  To je jedna nová metoda. ................................................................. 

•  Jsem německý občan. ................................................................. 

•  To je můj nejlepší přítel. ................................................................. 

•  Zpracováváme jen ty nejlepší materiály. ................................................................. 

•  Jsme dobrý tým. ................................................................. 

•  To je nějaký nový software? ................................................................. 

•  Ten článek je dobrý. Ostatní články jsou 
lepší. 

................................................................. 

•  To je jedna nová restaurace. ................................................................. 

•  Dávám ti druhou šanci. ................................................................. 

•  Ten koberec je čistší. ................................................................. 

•  Němčina není jednoduchá. ................................................................. 

•  Nejlepší pivo pochází z Čech. ................................................................. 

•  Jde to ještě lépe. ................................................................. 

•  Sylt je německý ostrov. ................................................................. 

•  Mám dobrý pocit. ................................................................. 

•  To je můj nový regál. ................................................................. 

•  To je nemožné. ................................................................. 

•  To bohužel není možné. ................................................................. 

•  To je historické vnitřní město. ................................................................. 
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•  To je velmi dobrý produkt. ................................................................. 

•  Řidič byl příliš rychlý. ................................................................. 

•  To je pěkná oblast. ................................................................. 

•  Němčina je těžká řeč. ................................................................. 

•  To je ta nejnovější technika. ................................................................. 

•  Pěkný pozdrav od mého otce. ................................................................. 

•  Učím se klasický klavír. ................................................................. 

•  To je ta nejlepší cesta. ................................................................. 

•  Tvůj dům je větší. ................................................................. 

•  Rádi bychom nabídli nejlepší produkt. ................................................................. 

•  Tato analýza je významná. ................................................................. 

•  Představujeme novou kolekci. ................................................................. 

•  Mám docela špatný pocit v žaludku. ................................................................. 

•  Sun je jeden britský časopis. ................................................................. 

•  Tady je aktuální povětrnostní situace. ................................................................. 

•  To je klasický kus. ................................................................. 

•  Jak se jmenuje další zastávka? ................................................................. 

•  Mám pozitivní novinky. ................................................................. 

•  To je ta nová učitelka. ................................................................. 

•  Chceme to přehodit do požadované dráhy. ................................................................. 

•  To je moderní umění. ................................................................. 

•  Mám rád italské jídlo. ................................................................. 

•  Zde jsou aktuální zprávy. ................................................................. 
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•  Je to ta správná ulice? ................................................................. 

•  To jsou mé nové džíny. ................................................................. 

•  On je velmi dobrý spisovatel. ................................................................. 

•  Máme nějaké ruské spolupracovníky. ................................................................. 

•  To je technický mistrovský výkon. ................................................................. 

•  Je zpěvákem v jedné známé skupině. ................................................................. 

•  Mám jednoho malého psa. ................................................................. 

•  Tento čaj je dobrá směs. ................................................................. 

•  On je dobrý trenér. ................................................................. 

•  To je jedna stará tradice. ................................................................. 

•  To je jiná generace. ................................................................. 

•  To je ta nová série. ................................................................. 

•  Jsou pěkný pár. ................................................................. 

•  Přeji Vám dobrý den. ................................................................. 

•  Mám spoustu známých. ................................................................. 

•  První milión je ten nejtěžší. ................................................................. 

•  Co je to za dobré jídlo? ................................................................. 

•  To jsou špatné zprávy. ................................................................. 
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Lekce 11_přídavná jména_test_klíč    

•  Máš novou vanu? •  Hast Du eine neue Badewanne? 

•  To je dobrá kombinace. •  Das ist eine gute Kombination. 

•  To je náš nejlepší zákazník. •  Das ist unser bester Kunde. 

•  Pracovní trh je stabilní. •  Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

•  Jak se jmenuje ten nový počítačový program? •  Wie heißt das neue Computerprogramm? 

•  To je špatná chvíle. •  Das ist der falsche Zeitpunkt. 

•  Mám malé kočky. •  Ich habe kleine Katzen. 

•  To je zajímavý objekt. •  Das ist ein interessantes Objekt. 

•  Znám tam každý roh. •  Ich kenne dort jeden Winkel. 

•  Peníze nejsou všechno. •  Geld ist nicht alles. 

•  Je dobrým řidičem. •  Er ist ein guter Autofahrer. 

•  s dalšími lidmi •  mit anderen Menschen 

•  Mám jednu novou kameru. •  Ich habe eine neue Kamera. 

•  To je náš nejlepší materiál. •  Das ist unser bestes Material. 

•  To je těžká situace. •  Das ist eine schwierige Situation. 

•  On je nejlepším hráčem. •  Er ist der beste Spieler. 

•  Potřebuji více peněz. •  Ich brauche mehr Geld. 

•  To je ale skvělé! •  Das ist ja toll! 

•  Jaký je aktuální stav? •  Wie ist der aktuelle Status? 

•  Nejbližší nádraží je Berlín •  Der nächste Bahnhof ist Berlin. 

•  Obchodník má dobré zboží. •  Der Händler hat gute Ware. 

•  To je jeden americký přítel. •  Er ist ein amerikanischer Freund. 

•  To je můj nový počítač. •  Das ist mein neuer Computer. 

•  Ten velký dům napravo. •  Das große Haus rechts. 

•  V jakém odvětví pracujete? •  In welcher Branche arbeiten Sie? 

•  Mám dobrý hlas. •  Ich habe eine gute Stimme. 

•  To je jedna nová metoda. •  Das ist eine neue Methode. 

•  Jsem německý občan. •  Ich bin deutscher Staatsbürger. 

•  To je můj nejlepší přítel. •  Das ist mein bester Freund. 

•  Zpracováváme jen ty nejlepší materiály. •  Wir verarbeiten nur die besten Materialien. 

•  Jsme dobrý tým. •  Wir sind ein gutes Team. 
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•  To je nějaký nový software? •  Ist das eine neue Software? 

•  Ten článek je dobrý. Ostatní články jsou 
lepší. 

•  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

•  To je jedna nová restaurace. •  Das ist ein neues Restaurant. 

•  Dávám ti druhou šanci. •  Ich gebe dir eine zweite Chance. 

•  Ten koberec je čistší. •  Der Teppich ist sauberer. 

•  Němčina není jednoduchá. •  Die deutsche Sprache ist nicht einfach. 

•  Nejlepší pivo pochází z Čech. •  Das beste Bier kommt aus Tschechien. 

•  Jde to ještě lépe. •  Es geht noch besser. 

•  Sylt je německý ostrov. •  Sylt ist eine deutsche Insel. 

•  Mám dobrý pocit. •  Ich habe ein gutes Gefühl. 

•  To je můj nový regál. •  Das ist mein neues Regal. 

•  To je nemožné. •  Das ist unmöglich. 

•  To bohužel není možné. •  Das ist leider so gut wie unmöglich. 

•  To je historické vnitřní město. •  Das ist die historische Innenstadt. 

•  To je velmi dobrý produkt. •  Das ist ein sehr gutes Produkt. 

•  Řidič byl příliš rychlý. •  Der Fahrer war zu schnell. 

•  To je pěkná oblast. •  Das ist eine schöne Gegend. 

•  Němčina je těžká řeč. •  Deutsch ist eine schwere Sprache. 

•  To je ta nejnovější technika. •  Das ist die neueste Technik. 

•  Pěkný pozdrav od mého otce. •  Einen schönen Gruß von meinem Vater. 

•  Učím se klasický klavír. •  Ich nehme klassischen Klavierunterricht. 

•  To je ta nejlepší cesta. •  Das ist der beste Weg. 

•  Tvůj dům je větší. •  Dein Haus ist größer. 

•  Rádi bychom nabídli nejlepší produkt. •  Wir möchten das beste Produkt bieten. 

•  Tato analýza je významná. •  Diese Analyse ist bedeutend. 

•  Představujeme novou kolekci. •  Wir präsentieren die neue Collection. 

•  Mám docela špatný pocit v žaludku. •  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. 

•  Sun je jeden britský časopis. •  Die Sun ist eine britische Zeitung. 

•  Tady je aktuální povětrnostní situace. •  Hier die aktuelle Wetterlage. 

•  To je klasický kus. •  Das ist ein klassisches Stück. 

•  Jak se jmenuje další zastávka? •  Wie heißt die nächste Station? 

•  Mám pozitivní novinky. •  Ich habe positive Nachrichten. 
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•  To je ta nová učitelka. •  Es ist die neue Lehrerin. 

•  Chceme to přehodit do požadované dráhy. •  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

•  To je moderní umění. •  Das ist moderne Kunst. 

•  Mám rád italské jídlo. •  Ich mag italienisches Essen. 

•  Zde jsou aktuální zprávy. •  Hier die aktuellen Nachrichten. 

•  Je to ta správná ulice? •  Ist das die richtige Straße? 

•  To jsou mé nové džíny. •  Das ist meine neue Jeans. 

•  On je velmi dobrý spisovatel. •  Er ist ein sehr guter Schriftsteller. 

•  Máme nějaké ruské spolupracovníky. •  Wir haben einige russische Mitarbeiter. 

•  To je technický mistrovský výkon. •  Das ist eine technische Meisterleistung. 

•  Je zpěvákem v jedné známé skupině. •  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. 

•  Mám jednoho malého psa. •  Ich habe einen kleinen Hund. 

•  Tento čaj je dobrá směs. •  Dieser Tee ist eine gute Mischung. 

•  On je dobrý trenér. •  Er ist ein guter Trainer. 

•  To je jedna stará tradice. •  Das ist eine alte Tradition. 

•  To je jiná generace. •  Das ist eine andere Generation. 

•  To je ta nová série. •  Das ist die neue Serie. 

•  Jsou pěkný pár. •  Sie sind ein nettes Paar. 

•  Přeji Vám dobrý den. •  Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

•  Mám spoustu známých. •  Ich habe viele Bekannte. 

•  První milión je ten nejtěžší. •  Die erste Million ist die schwerste. 

•  Co je to za dobré jídlo? •  Was ist das für eine gute Speise? 

•  To jsou špatné zprávy. •  Das sind schlechte Nachrichten. 
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Lekce 12_minulý čas_slovní zásoba_poslouchejte! 

•  gering •  malý 

•  lang •  dlouhý 

•  Universität, die ,Universitäten •  univerzita 

•  Darstellung, die •  představení 

•  gesucht - ich habe gesucht, du hast gesucht, 
er hat gesucht, wir haben gesucht, ihr habt 
gesucht, sie haben gesucht 

•  hledaný 

•  gesprochen - ich habe gesprochen, du hast 
gesprochen, er hat gesprochen, wir haben 
gesprochen, ihr habt gesprochen, sie haben 
gesprochen 

•  mluvený 

•  Konzert, das •  koncert 

•  gelernt - ich habe gelernt, du hast gelernt, er 
hat gelernt, wir haben gelernt, ihr habt gelernt, 
sie haben gelernt 

•  naučený 

•  Position, die, Positionen •  pozice 

•  China •  Čína 

•  Spaß, der •  legrace 

•  eins •  jedna 

•  Texte, die •  texty 

•  freundlich •  přátelský 

•  versprechen •  slíbit 

•  gespielt - ich habe gespielt, du hast gespielt, 
er hat gespielt, wir haben gespielt, ihr habt 
gespielt, sie haben gespielt 

•  hraný 

•  Führer, der •  průvodce 

•  halbe •  polovina 

•  Tag, der •  den 

•  Wunsch, der •  přání 

•  als •  když 

•  erste •  první 

•  studieren - ich studiere, du studierst, er 
studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren 

•  studovat 

•  zwei •  dvě 

•  gearbeitet - ich habe gearbeitet, du hast •  pracoval jsem 
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gearbeitet, er hat gearbeitet, wir haben 
gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie haben 
gearbeitet 

•  braun •  hnědý 

•  über •  přes 

•  sterben - ich sterbe, du stirbst, er stirbt, wir 
sterben, ihr sterbt, sie sterben 

•  zemřít 

•  Zeitung, die, Zeitungen •  noviny 

•  Zusammenarbeit, die •  spolupráce 

•  kein •  žádný 

•  Film, der •  film 

•  nein •  ne 

 

Lekce 12_minulý čas_slovní zásoba_přeložte!    

•  hledaný •  gesucht - ich habe gesucht, du hast gesucht, 
er hat gesucht, wir haben gesucht, ihr habt 
gesucht, sie haben gesucht 

•  koncert •  Konzert, das 

•  dvě •  zwei 

•  den •  Tag, der 

•  jedna •  eins 

•  zemřít •  sterben - ich sterbe, du stirbst, er stirbt, wir 
sterben, ihr sterbt, sie sterben 

•  dlouhý •  lang 

•  texty •  Texte, die 

•  přes •  über 

•  Čína •  China 

•  legrace •  Spaß, der 

•  polovina •  halbe 

•  studovat •  studieren - ich studiere, du studierst, er 
studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren 

•  film •  Film, der 

•  průvodce •  Führer, der 

•  žádný •  kein 

•  slíbit •  versprechen 
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•  mluvený •  gesprochen - ich habe gesprochen, du hast 
gesprochen, er hat gesprochen, wir haben 
gesprochen, ihr habt gesprochen, sie haben 
gesprochen 

•  první •  erste 

•  malý •  gering 

•  když •  als 

•  noviny •  Zeitung, die, Zeitungen 

•  přání •  Wunsch, der 

•  hraný •  gespielt - ich habe gespielt, du hast gespielt, 
er hat gespielt, wir haben gespielt, ihr habt 
gespielt, sie haben gespielt 

•  naučený •  gelernt - ich habe gelernt, du hast gelernt, er 
hat gelernt, wir haben gelernt, ihr habt gelernt, 
sie haben gelernt 

•  spolupráce •  Zusammenarbeit, die 

•  univerzita •  Universität, die ,Universitäten 

•  pozice •  Position, die, Positionen 

•  přátelský •  freundlich 

•  hnědý •  braun 

•  představení •  Darstellung, die 

•  pracoval jsem •  gearbeitet - ich habe gearbeitet, du hast 
gearbeitet, er hat gearbeitet, wir haben 
gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie haben 
gearbeitet 

•  ne •  nein 
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Lekce 12_minulý čas_pravidla používání  
 
Minulý čas slovesa být je nepravidelný 
 
Ich war  Byl jsem 
Du warst  Byl jsi 
Er war  Byl 
Sie war  Byla 
Es war  To bylo 
Wir waren  Byli jsme 
Ihr wart  Byli jste 
Sie waren  Byli 
 
Wo warst du?  Kde jsi byl. 
Wir waren einkaufen. Byli jsme nakupovat. 
Sie war nicht fertig  Nebyla připravena. 
 
Perfektum je minulý čas složený, který se skládá z  pomocného slovesa HABEN, nebo SEIN 
a minulého příčestí významového slovesa. Užívá se v běžné komunikaci. 
 
Ich habe gesagt   Řekl jsem. 
Er hat  es nicht gemacht  Neudělal. 
Hast du Ihn gefragt?  Ptal jsi se ho? 
 
 
Příčestí minulé se tvoří: 
U pravidelných sloves připojením předpony - ge a koncovky – t ke kořenu slovesa 
machen   ge-mach-t 
sagen    gesagt 
kosten    gekostet 
reisen    gereist 
U nepravidelných sloves definujeme  příčestí jako tzv. třetí tvar. Stejně jako v angličtině má německé 
nepravidelné sloveso tři tvary. Například: 
 
Tun – dělat  tat – préteritum/přímý minulý čas getan - příčestí 
Was hast du getan?  Co jsi udělal? 
 
Préteritum je minulý čas jednoduchý. Užívá se v delších vyprávěních a v písemném projevu, například v 
románech.   
 
U pravidelných sloves préteritum tvoříme z infinitivu slovesa takto: 
ich   mach-t-e  udělal jsem  wir  mach-t-en    udělali jsme 
du    mach-t-est udělal jsi  ihr   mach-t-et  udělali jste 
er     mach-t-e  udělal  sie   mach-t-en  udělali 
 
Všimněte si, že první a třetí osoba jednotného čísla mají stejnou koncovku -e. U sloves, která v kmeni končí 
na souhlásku -t, -d (wart-en, arbeit-en), vkládáme vkladné -e- (du wartetest, er wartete).   
 
Ich wartete auf ihn  Čekal jsme na něj. 
Er machte es gestern.  Udělal to včera 
Wir suchten sie.  Hledali jsme ji. 
 
U nepravidelných sloves je préteritum právě druhý tvar: 
Lesen las  gelesen   číst 
 
Er las den Brief.  Četl ten dopis 
Wir lasen es nicht  Nečetli jsme to. 
 
V procvičovacích větách v této lekci budeme pracovat s následujícími nepravidelnými slovesy: 
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Sterben  starb  i. gestorben zemřít 
Verstehen  verstand verstanden  rozumět 
Slafen   schlief  geschlafen  spát 
Kommen  kam  i. gekommen  přijít 
Lesen   las  gelesen  číst 
Sprechen  sprach  gesprochen  mluvit 
Fliegen   flog  geflogen  letět 
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Lekce 12_minulý čas_procvičovací věty_poslouchejte!    

•  Ich bin braun geworden. •  Zhnědnul jsem. 

•  Ich war noch nie in China. •  Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. 

•  Wir sind mit ihrem Auto gekommen. •  Přijeli jsme jejím autem. 

•  Auf welcher Universität hast du promoviert? •  Na jaké univerzitě jsi promoval? 

•  Der Gewinn war gering. •  Zisk byl malý. 

•  Deine Darstellung war besser. •  Tvoje představení bylo skvělé. 

•  Die Zusammenarbeit funktionierte gut. •  Spolupráce fungovala dobře. 

•  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. •  Polovinu noci jsem nespal. 

•  Alle waren sehr freundlich zu mir. •  Všichni ke mně byli velmi přátelští. 

•  Wie war dein Tag? •  Jaký byl tvůj den? 

•  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. •  Z němčiny jsem měl vždy jedničku. 

•  Er hat viel gelernt. •  Hodně se naučil. 

•  Er ist gestorben. •  Zemřel. 

•  Er hat mit mir gesprochen. •  Mluvil se mnou. 

•  Ich habe gestern Golf gespielt. •  Včera jsem hrál golf. 

•  Sie versprach bald zu schreiben. •  Slíbila, že brzy napíše. 

•  Das Konzert war gut. •  Koncert byl dobrý. 

•  Ich war vor zwei Jahren da. •  Byl jsem tam před dvěma lety. 

•  Ich habe dich gesucht. •  Hledal jsem tě. 

•  Was haben sie studiert? •  Co jste studoval? 

•  Das war meine erste Reise. •  To byla moje první cesta. 

•  Der Film war sehr lang. •  Film byl docela dlouhý. 

•  Dein Wunsch war zu erfüllen. •  Tvé přání se muselo splnit. 

•  Als er hier war … •  když tady byl … 

•  Das Flugzeug flog über den Wolken. •  Letadlo přeletělo nad mraky. 

•  Unser Führer zeigte uns die Anlage. •  Náš průvodce nám ukázal to zařízení. 

•  Ich hatte kein Glück. •  Neměl jsem štěstí. 

•  Hast du heute die Zeitung gelesen? •  Četl jsi noviny? 

•  Ich habe die Texte gelesen. •  Četl jsem ty texty. 

•  Der Film war nicht so gut wie das Buch. •  Film nebyl tak dobrý jako kniha. 

•  Er hat immer viel gearbeitet. •  Vždy hodně pracoval. 
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•  Ich habe meine Position klargemacht. •  Svoji pozici jsem řekl jasně. 

•  Das war doch nur Spaß. •  To byla přece jenom legrace. 

•  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

•  Co přesně jsi nerozuměl na "ne"? 

 

Lekce 12_minulý čas_procvičovací věty_přeložte!    

•  Zemřel. •  Er ist gestorben. 

•  Zhnědnul jsem. •  Ich bin braun geworden. 

•  Mluvil se mnou. •  Er hat mit mir gesprochen. 

•  Letadlo přeletělo nad mraky. •  Das Flugzeug flog über den Wolken. 

•  Film nebyl tak dobrý jako kniha. •  Der Film war nicht so gut wie das Buch. 

•  Co jste studoval? •  Was haben sie studiert? 

•  Spolupráce fungovala dobře. •  Die Zusammenarbeit funktionierte gut. 

•  Četl jsem ty texty. •  Ich habe die Texte gelesen. 

•  To byla přece jenom legrace. •  Das war doch nur Spaß. 

•  Četl jsi noviny? •  Hast du heute die Zeitung gelesen? 

•  Polovinu noci jsem nespal. •  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. 

•  Svoji pozici jsem řekl jasně. •  Ich habe meine Position klargemacht. 

•  Přijeli jsme jejím autem. •  Wir sind mit ihrem Auto gekommen. 

•  Tvé přání se muselo splnit. •  Dein Wunsch war zu erfüllen. 

•  Koncert byl dobrý. •  Das Konzert war gut. 

•  Na jaké univerzitě jsi promoval? •  Auf welcher Universität hast du promoviert? 

•  Jaký byl tvůj den? •  Wie war dein Tag? 

•  když tady byl … •  Als er hier war … 

•  Vždy hodně pracoval. •  Er hat immer viel gearbeitet. 

•  Byl jsem tam před dvěma lety. •  Ich war vor zwei Jahren da. 

•  To byla moje první cesta. •  Das war meine erste Reise. 

•  Zisk byl malý. •  Der Gewinn war gering. 

•  Tvoje představení bylo skvělé. •  Deine Darstellung war besser. 

•  Slíbila, že brzy napíše. •  Sie versprach bald zu schreiben. 

•  Z němčiny jsem měl vždy jedničku. •  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. 

•  Hodně se naučil. •  Er hat viel gelernt. 

•  Film byl docela dlouhý. •  Der Film war sehr lang. 
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•  Hledal jsem tě. •  Ich habe dich gesucht. 

•  Všichni ke mně byli velmi přátelští. •  Alle waren sehr freundlich zu mir. 

•  Včera jsem hrál golf. •  Ich habe gestern Golf gespielt. 

•  Náš průvodce nám ukázal to zařízení. •  Unser Führer zeigte uns die Anlage. 

•  Neměl jsem štěstí. •  Ich hatte kein Glück. 

•  Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. •  Ich war noch nie in China. 

•  Co přesně jsi nerozuměl na "ne"? •  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

 

Lekce 12_minulý čas_poslouchejte německy!    

•  když tady byl … •  Als er hier war … 

•  Z němčiny jsem měl vždy jedničku. •  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. 

•  Zisk byl malý. •  Der Gewinn war gering. 

•  Slíbila, že brzy napíše. •  Sie versprach bald zu schreiben. 

•  To byla moje první cesta. •  Das war meine erste Reise. 

•  Četl jsi noviny? •  Hast du heute die Zeitung gelesen? 

•  Zemřel. •  Er ist gestorben. 

•  Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. •  Ich war noch nie in China. 

•  Mluvil se mnou. •  Er hat mit mir gesprochen. 

•  Byl jsem tam před dvěma lety. •  Ich war vor zwei Jahren da. 

•  Zhnědnul jsem. •  Ich bin braun geworden. 

•  Svoji pozici jsem řekl jasně. •  Ich habe meine Position klargemacht. 

•  Letadlo přeletělo nad mraky. •  Das Flugzeug flog über den Wolken. 

•  Tvoje představení bylo skvělé. •  Deine Darstellung war besser. 

•  Četl jsem ty texty. •  Ich habe die Texte gelesen. 

•  Hledal jsem tě. •  Ich habe dich gesucht. 

•  To byla přece jenom legrace. •  Das war doch nur Spaß. 

•  Film nebyl tak dobrý jako kniha. •  Der Film war nicht so gut wie das Buch. 

•  Včera jsem hrál golf. •  Ich habe gestern Golf gespielt. 

•  Koncert byl dobrý. •  Das Konzert war gut. 

•  Na jaké univerzitě jsi promoval? •  Auf welcher Universität hast du promoviert? 

•  Hodně se naučil. •  Er hat viel gelernt. 

•  Jaký byl tvůj den? •  Wie war dein Tag? 
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•  Film byl docela dlouhý. •  Der Film war sehr lang. 

•  Neměl jsem štěstí. •  Ich hatte kein Glück. 

•  Náš průvodce nám ukázal to zařízení. •  Unser Führer zeigte uns die Anlage. 

•  Co jste studoval? •  Was haben sie studiert? 

•  Spolupráce fungovala dobře. •  Die Zusammenarbeit funktionierte gut. 

•  Vždy hodně pracoval. •  Er hat immer viel gearbeitet. 

•  Všichni ke mně byli velmi přátelští. •  Alle waren sehr freundlich zu mir. 

•  Tvé přání se muselo splnit. •  Dein Wunsch war zu erfüllen. 

•  Polovinu noci jsem nespal. •  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. 

•  Přijeli jsme jejím autem. •  Wir sind mit ihrem Auto gekommen. 

•  Co přesně jsi nerozuměl na "ne"? •  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

 



 
311 

Lekce 12_minulý čas_karty    

Er ist gestorben. Ich habe gestern Golf gespielt. Er hat mit mir gesprochen. 

Er hat immer viel gearbeitet. Ich habe dich gesucht. Er hat viel gelernt. 

Sie versprach bald zu 
schreiben. 

Ich war noch nie in China. Wie war dein Tag? 

Ich war vor zwei Jahren da. Das war meine erste Reise. 
Ich hatte in Deutsch immer 

eine Eins. 

Ich hatte kein Glück. Das war doch nur Spaß. 
Ich habe die halbe Nacht nicht 

geschlafen. 

Die Zusammenarbeit 
funktionierte gut. 

Ich habe meine Position 
klargemacht. 

Unser Führer zeigte uns die 
Anlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
312 

 
 

Mluvil se mnou. Včera jsem hrál golf. Zemřel. 

Hodně se naučil. Hledal jsem tě. Vždy hodně pracoval. 

Jaký byl tvůj den? Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. Slíbila, že brzy napíše. 

Z němčiny jsem měl vždy 
jedničku. 

To byla moje první cesta. Byl jsem tam před dvěma lety. 

Polovinu noci jsem nespal. To byla přece jenom legrace. Neměl jsem štěstí. 

Náš průvodce nám ukázal to 
zařízení. 

Svoji pozici jsem řekl jasně. Spolupráce fungovala dobře. 
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Als er hier war … 
Das Flugzeug flog über den 

Wolken. 
Wir sind mit ihrem Auto 

gekommen. 

Dein Wunsch war zu erfüllen. 
Auf welcher Universität hast 

du promoviert? 
Der Film war sehr lang. 

Alle waren sehr freundlich zu 
mir. 

Ich bin braun geworden. Der Gewinn war gering. 

Was haben sie studiert? 
Der Film war nicht so gut wie 

das Buch. 
Hast du heute die Zeitung 

gelesen? 

Deine Darstellung war besser. Ich habe die Texte gelesen. Das Konzert war gut. 

Was genau an "Nein" hast Du 
nicht verstanden? 

-  -  
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Přijeli jsme jejím autem. Letadlo přeletělo nad mraky. když tady byl … 

Film byl docela dlouhý. 
Na jaké univerzitě jsi 

promoval? 
Tvé přání se muselo splnit. 

Zisk byl malý. Zhnědnul jsem. 
Všichni ke mně byli velmi 

přátelští. 

Četl jsi noviny? 
Film nebyl tak dobrý jako 

kniha. 
Co jste studoval? 

Koncert byl dobrý. Četl jsem ty texty. Tvoje představení bylo skvělé. 

-  -  
Co přesně jsi nerozuměl na 

"ne"? 
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Lekce 12_minulý čas_test   

•  Přijeli jsme jejím autem. ................................................................. 

•  Zemřel. ................................................................. 

•  Letadlo přeletělo nad mraky. ................................................................. 

•  Všichni ke mně byli velmi přátelští. ................................................................. 

•  Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. ................................................................. 

•  Co přesně jsi nerozuměl na "ne"? ................................................................. 

•  Na jaké univerzitě jsi promoval? ................................................................. 

•  Spolupráce fungovala dobře. ................................................................. 

•  Hledal jsem tě. ................................................................. 

•  Zhnědnul jsem. ................................................................. 

•  Svoji pozici jsem řekl jasně. ................................................................. 

•  Film byl docela dlouhý. ................................................................. 

•  Film nebyl tak dobrý jako kniha. ................................................................. 

•  Z němčiny jsem měl vždy jedničku. ................................................................. 

•  Náš průvodce nám ukázal to zařízení. ................................................................. 

•  Byl jsem tam před dvěma lety. ................................................................. 

•  Mluvil se mnou. ................................................................. 

•  Četl jsem ty texty. ................................................................. 

•  Vždy hodně pracoval. ................................................................. 

•  Zisk byl malý. ................................................................. 

•  Četl jsi noviny? ................................................................. 

•  když tady byl … ................................................................. 
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•  Jaký byl tvůj den? ................................................................. 

•  Neměl jsem štěstí. ................................................................. 

•  To byla moje první cesta. ................................................................. 

•  Polovinu noci jsem nespal. ................................................................. 

•  Slíbila, že brzy napíše. ................................................................. 

•  Tvé přání se muselo splnit. ................................................................. 

•  To byla přece jenom legrace. ................................................................. 

•  Koncert byl dobrý. ................................................................. 

•  Hodně se naučil. ................................................................. 

•  Tvoje představení bylo skvělé. ................................................................. 

•  Včera jsem hrál golf. ................................................................. 

•  Co jste studoval? ................................................................. 
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Lekce 12_minulý čas_test_klíč    

•  Přijeli jsme jejím autem. •  Wir sind mit ihrem Auto gekommen. 

•  Zemřel. •  Er ist gestorben. 

•  Letadlo přeletělo nad mraky. •  Das Flugzeug flog über den Wolken. 

•  Všichni ke mně byli velmi přátelští. •  Alle waren sehr freundlich zu mir. 

•  Ještě nikdy jsem nebyl v Číně. •  Ich war noch nie in China. 

•  Co přesně jsi nerozuměl na "ne"? •  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

•  Na jaké univerzitě jsi promoval? •  Auf welcher Universität hast du promoviert? 

•  Spolupráce fungovala dobře. •  Die Zusammenarbeit funktionierte gut. 

•  Hledal jsem tě. •  Ich habe dich gesucht. 

•  Zhnědnul jsem. •  Ich bin braun geworden. 

•  Svoji pozici jsem řekl jasně. •  Ich habe meine Position klargemacht. 

•  Film byl docela dlouhý. •  Der Film war sehr lang. 

•  Film nebyl tak dobrý jako kniha. •  Der Film war nicht so gut wie das Buch. 

•  Z němčiny jsem měl vždy jedničku. •  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. 

•  Náš průvodce nám ukázal to zařízení. •  Unser Führer zeigte uns die Anlage. 

•  Byl jsem tam před dvěma lety. •  Ich war vor zwei Jahren da. 

•  Mluvil se mnou. •  Er hat mit mir gesprochen. 

•  Četl jsem ty texty. •  Ich habe die Texte gelesen. 

•  Vždy hodně pracoval. •  Er hat immer viel gearbeitet. 

•  Zisk byl malý. •  Der Gewinn war gering. 

•  Četl jsi noviny? •  Hast du heute die Zeitung gelesen? 

•  když tady byl … •  Als er hier war … 

•  Jaký byl tvůj den? •  Wie war dein Tag? 

•  Neměl jsem štěstí. •  Ich hatte kein Glück. 

•  To byla moje první cesta. •  Das war meine erste Reise. 

•  Polovinu noci jsem nespal. •  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. 

•  Slíbila, že brzy napíše. •  Sie versprach bald zu schreiben. 

•  Tvé přání se muselo splnit. •  Dein Wunsch war zu erfüllen. 

•  To byla přece jenom legrace. •  Das war doch nur Spaß. 

•  Koncert byl dobrý. •  Das Konzert war gut. 

•  Hodně se naučil. •  Er hat viel gelernt. 



 
318 

•  Tvoje představení bylo skvělé. •  Deine Darstellung war besser. 

•  Včera jsem hrál golf. •  Ich habe gestern Golf gespielt. 

•  Co jste studoval? •  Was haben sie studiert? 
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Lekce 13_ inf, trp, podm_slovní zásoba_poslouchejte!    

•  Deutschen, die •  němci 

•  Wunsch, der •  přání 

•  verstehen •  rozumět 

•  Rechnung, die •  účet 

•  Praxis, die •  praxe 

•  zu Hause •  doma 

•  geöffnet •  otevřený 

•  erklären •  vysvětlit 

•  sitzen •  sedět 

•  Weg, der •  cesta 

•  am Abend •  večer 

•  erlauben •  dovolit 

•  Wohnung, die •  byt 

•  eingerichtet •  zařízený 

•  Existenz, die •  existence 

•  Idee, die •  nápad 

•  möchten - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

•  rád bych - rádi by 

•  Bahn, die •  dráha 

•  empfehlen •  doporučit 

•  Region, die, Regionen •  region 

•  leicht •  lehký 

•  erlauben •  dovolit 

•  Bank, die, Banken •  banka 

•  offen •  otevřený 

•  empfehlen •  doporučit 

•  Länder, die •  země 

•  immer •  vždy 
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Lekce 13_inf, trp, podm_slovní zásoba_přeložte!    

•  doporučit •  empfehlen 

•  rád bych - rádi by •  möchten - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

•  země •  Länder, die 

•  přání •  Wunsch, der 

•  zařízený •  eingerichtet 

•  region •  Region, die, Regionen 

•  doma •  zu Hause 

•  němci •  Deutschen, die 

•  dovolit •  erlauben 

•  dráha •  Bahn, die 

•  účet •  Rechnung, die 

•  sedět •  sitzen 

•  praxe •  Praxis, die 

•  nápad •  Idee, die 

•  cesta •  Weg, der 

•  doporučit •  empfehlen 

•  vysvětlit •  erklären 

•  existence •  Existenz, die 

•  banka •  Bank, die, Banken 

•  dovolit •  erlauben 

•  byt •  Wohnung, die 

•  rozumět •  verstehen 

•  lehký •  leicht 

•  otevřený •  offen 

•  večer •  am Abend 

•  otevřený •  geöffnet 

•  vždy •  immer 
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Lekce 13_inf, trp, podm_pravidla používání  
 
Infinitivní částice ZU se nejčastěji používá: 
 
Po některých slovesech 
 
Es beginnt zu schneien.                              Začíná sněžit.           
 
Er hat vergessen seine Eltern anzurufen.  Zapomněl zatelefonovat svým rodičům. 
 
A po podstatných a přídavných jménech: 
 
Ich habe keine Lust dort zu gehen   Nemám žádnou chuť tam chodit 
Es ist schön Sie kennen zu lernen.   Je pěkné vás poznat. 
 
Všimněte si, že čeština a němčina používá infinitiv stejně – kde je v češtině, tam bývá i v němčině. 
  
TRPNÝ ROD 
V této úrovni pokročilosti se seznámíme s nejjednoduším trpným rodem s pomocným slovesem SEIN 
V němčině se věta v trpném rodě skládá, stejně jako v češtině,  z předmětu, tvaru slovesa být a trpného 
příčestí. 
Trpné příčestí je u pravidelných sloves shodné s koncovkou perfekta (gesucht, geagt), a u nepravidelných je 
to opět třetí tvar (geschrieben, gesehn, verstanden) 
 
Předmět tvar slovesa BÝT  trpné příčestí 
Die Tür   ist   geöffnet.   Dveře jsou otevřeny. 
Die Rechnung  ist nicht  bezahlt.   Účet není zaplacen. 
 
 
 
Podmiňovací způsob vyjadřuje podmínku, možnost, že nějaký děj nastane. V češtině vyjadřujeme pomocí BY 
– šel by, zůstala by. V této úrovni pokročilosti se seznámíme s podmiňovacím tvarem WÜRDEN – by 
 
 
Ich würde  já bych 
Du würdest  ty bys 
Er würde  on by 
Wir würden  my bychom 
Inr würdet  vy byste 
Sie würden  oni by 
 
Ich würde es machen  udělal bych to 
Er würde es  nicht sagen neřekl by to 
Was würdest du tun?  Co bys dělal? 
 
Také si připomeňme velmi užívaný podmińovací tvar slovesa MÖGEN – který je MÖCHTEN. 
Was möchten Sie?  Co byste rád? Co si přejete? 
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Lekce 13_inf, trp, podm_procvičovací věty_poslouchejte!   

•  Jede Region ist vertreten. •  Každý region je zastoupen. 

•  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

•  Na tvém místě bych ten účet raději zaplatil. 

•  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. •  Mám rád navštěvování cizích zemí. 

•  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch 
anzufangen. 

•  Je dobrý nápad začít s němčinou. 

•  Die Bahn ist immer verspätet. •  Dráha má vždy zpoždění. 

•  Er möchte nach Hause. •  Rád by domů. 

•  Es ist noch alles offen. •  Stále je vše otevřeno. 

•  Ich würde es dir empfehlen. •  Doporučil bych ti to. 

•  Hier hast du nichts zu suchen. •  Tady nemáš co hledat. 

•  Sie versucht es mir zu erklären. •  Pokouší se mi to vysvětlit. 

•  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. •  Není lehké jí rozumět. 

•  Ich würde gern sitzen. •  Rád bych seděl. 

•  Ich würde diese Wohnung nehmen. •  Vzal bych ten byt. 

•  Die Tür ist geöffnet. •  Dveře jsou otevřeny. 

•  Am Abend sollte man nicht zu viel essen. •  Večer by se nemělo příliš jíst. 

•  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. •  Doktor mi doporučuje, abych to nepil. 

•  Es ist nicht erlaubt. •  To není povoleno. 

•  Die Deutschen sind als fleißig bekannt. •  Němci jsou známí jako pilní. 

•  Die Praxis ist geöffnet. •  Praxe je otevřena. 

•  Die Wohnung ist eingerichtet. •  Byt je vybaven. 

•  Die Bank ist geschlossen. •  Banka je zavřená. 

•  Die Existenz der Firma ist gesichert. •  Existence firmy je zajištěna. 

•  Es gibt viele Wege ihm zu helfen. •  Je mnoho způsobů, jak mu pomoci. 

•  Es gibt immer was zu tun. •  Vždy je co dělat. 

 

Lekce 13_inf, trp, podm_procvičovací věty_přeložte!    

•  Dráha má vždy zpoždění. •  Die Bahn ist immer verspätet. 

•  Není lehké jí rozumět. •  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. 

•  Na tvém místě bych ten účet raději zaplatil. •  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 
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•  Dveře jsou otevřeny. •  Die Tür ist geöffnet. 

•  Byt je vybaven. •  Die Wohnung ist eingerichtet. 

•  Rád by domů. •  Er möchte nach Hause. 

•  Stále je vše otevřeno. •  Es ist noch alles offen. 

•  Doktor mi doporučuje, abych to nepil. •  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. 

•  To není povoleno. •  Es ist nicht erlaubt. 

•  Banka je zavřená. •  Die Bank ist geschlossen. 

•  Večer by se nemělo příliš jíst. •  Am Abend sollte man nicht zu viel essen. 

•  Tady nemáš co hledat. •  Hier hast du nichts zu suchen. 

•  Pokouší se mi to vysvětlit. •  Sie versucht es mir zu erklären. 

•  Existence firmy je zajištěna. •  Die Existenz der Firma ist gesichert. 

•  Rád bych seděl. •  Ich würde gern sitzen. 

•  Mám rád navštěvování cizích zemí. •  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. 

•  Němci jsou známí jako pilní. •  Die Deutschen sind als fleißig bekannt. 

•  Doporučil bych ti to. •  Ich würde es dir empfehlen. 

•  Je dobrý nápad začít s němčinou. •  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch 
anzufangen. 

•  Praxe je otevřena. •  Die Praxis ist geöffnet. 

•  Je mnoho způsobů, jak mu pomoci. •  Es gibt viele Wege ihm zu helfen. 

•  Každý region je zastoupen. •  Jede Region ist vertreten. 

•  Vzal bych ten byt. •  Ich würde diese Wohnung nehmen. 

•  Vždy je co dělat. •  Es gibt immer was zu tun. 

 

Lekce 13_inf, trp, podm_poslouchejte německy!    

•  Mám rád navštěvování cizích zemí. •  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. 

•  Na tvém místě bych ten účet raději zaplatil. •  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

•  Dráha má vždy zpoždění. •  Die Bahn ist immer verspätet. 

•  Dveře jsou otevřeny. •  Die Tür ist geöffnet. 

•  Rád bych seděl. •  Ich würde gern sitzen. 

•  Pokouší se mi to vysvětlit. •  Sie versucht es mir zu erklären. 

•  Existence firmy je zajištěna. •  Die Existenz der Firma ist gesichert. 

•  Vzal bych ten byt. •  Ich würde diese Wohnung nehmen. 
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•  Byt je vybaven. •  Die Wohnung ist eingerichtet. 

•  Doktor mi doporučuje, abych to nepil. •  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. 

•  Praxe je otevřena. •  Die Praxis ist geöffnet. 

•  Není lehké jí rozumět. •  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. 

•  Stále je vše otevřeno. •  Es ist noch alles offen. 

•  Banka je zavřená. •  Die Bank ist geschlossen. 

•  Doporučil bych ti to. •  Ich würde es dir empfehlen. 

•  Večer by se nemělo příliš jíst. •  Am Abend sollte man nicht zu viel essen. 

•  Je mnoho způsobů, jak mu pomoci. •  Es gibt viele Wege ihm zu helfen. 

•  Je dobrý nápad začít s němčinou. •  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch 
anzufangen. 

•  Tady nemáš co hledat. •  Hier hast du nichts zu suchen. 

•  Rád by domů. •  Er möchte nach Hause. 

•  To není povoleno. •  Es ist nicht erlaubt. 

•  Každý region je zastoupen. •  Jede Region ist vertreten. 

•  Němci jsou známí jako pilní. •  Die Deutschen sind als fleißig bekannt. 

•  Vždy je co dělat. •  Es gibt immer was zu tun. 
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Lekce 13_inf, trp, podm_karty    

Ich würde gern sitzen. Er möchte nach Hause. Es ist nicht erlaubt. 

Hier hast du nichts zu suchen. 
Der Arzt empfiehlt mir das 

nicht zu trinken. 
Sie versucht es mir zu 

erklären. 

Die Wohnung ist eingerichtet. 
Ich würde diese Wohnung 

nehmen. 
Ich liebe es fremde Länder zu 

besuchen. 

Jede Region ist vertreten. Die Bahn ist immer verspätet. 
An deiner Stelle würde ich die 

Rechnung lieber bezahlen. 

Es gibt viele Wege ihm zu 
helfen. 

Es ist nicht leicht, sie zu 
verstehen. 

Es ist eine gute Idee, mit 
Deutsch anzufangen. 

Ich würde es dir empfehlen. Es ist noch alles offen. Die Bank ist geschlossen. 
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To není povoleno. Rád by domů. Rád bych seděl. 

Pokouší se mi to vysvětlit. 
Doktor mi doporučuje, abych 

to nepil. 
Tady nemáš co hledat. 

Mám rád navštěvování cizích 
zemí. 

Vzal bych ten byt. Byt je vybaven. 

Na tvém místě bych ten účet 
raději zaplatil. 

Dráha má vždy zpoždění. Každý region je zastoupen. 

Je dobrý nápad začít s 
němčinou. 

Není lehké jí rozumět. 
Je mnoho způsobů, jak mu 

pomoci. 

Banka je zavřená. Stále je vše otevřeno. Doporučil bych ti to. 
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Die Praxis ist geöffnet. 
Die Existenz der Firma ist 

gesichert. 
Am Abend sollte man nicht zu 

viel essen. 

Die Deutschen sind als fleißig 
bekannt. 

Die Tür ist geöffnet. Es gibt immer was zu tun. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Večer by se nemělo příliš jíst. Existence firmy je zajištěna. Praxe je otevřena. 

Vždy je co dělat. Dveře jsou otevřeny. Němci jsou známí jako pilní. 
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Lekce 13_inf, trp, podm_test    

•  Existence firmy je zajištěna. ................................................................. 

•  Tady nemáš co hledat. ................................................................. 

•  To není povoleno. ................................................................. 

•  Je mnoho způsobů, jak mu pomoci. ................................................................. 

•  Stále je vše otevřeno. ................................................................. 

•  Vzal bych ten byt. ................................................................. 

•  Není lehké jí rozumět. ................................................................. 

•  Praxe je otevřena. ................................................................. 

•  Mám rád navštěvování cizích zemí. ................................................................. 

•  Dveře jsou otevřeny. ................................................................. 

•  Pokouší se mi to vysvětlit. ................................................................. 

•  Večer by se nemělo příliš jíst. ................................................................. 

•  Každý region je zastoupen. ................................................................. 

•  Banka je zavřená. ................................................................. 

•  Rád by domů. ................................................................. 

•  Němci jsou známí jako pilní. ................................................................. 

•  Rád bych seděl. ................................................................. 

•  Dráha má vždy zpoždění. ................................................................. 

•  Byt je vybaven. ................................................................. 

•  Doktor mi doporučuje, abych to nepil. ................................................................. 

•  Doporučil bych ti to. ................................................................. 

•  Na tvém místě bych ten účet raději zaplatil. ................................................................. 
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•  Vždy je co dělat. ................................................................. 

•  Je dobrý nápad začít s němčinou. ................................................................. 
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Lekce 13_inf, trp, podm_test_klíč    

•  Existence firmy je zajištěna. •  Die Existenz der Firma ist gesichert. 

•  Tady nemáš co hledat. •  Hier hast du nichts zu suchen. 

•  To není povoleno. •  Es ist nicht erlaubt. 

•  Je mnoho způsobů, jak mu pomoci. •  Es gibt viele Wege ihm zu helfen. 

•  Stále je vše otevřeno. •  Es ist noch alles offen. 

•  Vzal bych ten byt. •  Ich würde diese Wohnung nehmen. 

•  Není lehké jí rozumět. •  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. 

•  Praxe je otevřena. •  Die Praxis ist geöffnet. 

•  Mám rád navštěvování cizích zemí. •  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. 

•  Dveře jsou otevřeny. •  Die Tür ist geöffnet. 

•  Pokouší se mi to vysvětlit. •  Sie versucht es mir zu erklären. 

•  Večer by se nemělo příliš jíst. •  Am Abend sollte man nicht zu viel essen. 

•  Každý region je zastoupen. •  Jede Region ist vertreten. 

•  Banka je zavřená. •  Die Bank ist geschlossen. 

•  Rád by domů. •  Er möchte nach Hause. 

•  Němci jsou známí jako pilní. •  Die Deutschen sind als fleißig bekannt. 

•  Rád bych seděl. •  Ich würde gern sitzen. 

•  Dráha má vždy zpoždění. •  Die Bahn ist immer verspätet. 

•  Byt je vybaven. •  Die Wohnung ist eingerichtet. 

•  Doktor mi doporučuje, abych to nepil. •  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. 

•  Doporučil bych ti to. •  Ich würde es dir empfehlen. 

•  Na tvém místě bych ten účet raději zaplatil. •  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

•  Vždy je co dělat. •  Es gibt immer was zu tun. 

•  Je dobrý nápad začít s němčinou. •  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch 
anzufangen. 

 
 


