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Německý jazyk 

R2A č. 15 

4. ledna, 1. vyučovací hodina 

Vyučující: Dana Kůrková 

e-mail: kurkovad@email.cz 

Téma: Procvičování gramatiky 

 

I.Ve větě použij podmět s „man“: Se kterou osobou se pojí „man“? 

VZOR: 

Hier rauchen wir nicht.  Hier raucht man nicht. 

1. Wo bekommen wir hier etwas zum Essen? 

2. Das dürfen wir nicht trinken. 

3. Das können wir probieren. 

4. Dort trinken wir Wein. 

5. Wo verkaufen sie Fleisch? 

 

II. Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou 

Utvoř větu s použitím sloves s odlučitelnou/neodlučitelnou předponou (podívej se na učivo o 

odlučitelných a neodlučitelných předponách; které předpony jsou neodlučitelné, jaké pravidlo o nich 

platí?) 

VZOR: 

 Ich ……stehe…………… um 7 Uhr…auf(aufstehen) 

 Du ……bekommst…………… hier immer alles …/…. (bekommen) 

 

 

1. Ich ………………….mich um 7. 15 Uhr………………….  (aufwachen) 

2. Wir…………………alles zusammen……………………….(bezahlen)  

3. Wann……………  du wieder nach Hause………………….. ?       (zurückkommen) 

4. Er ………………….sich schnell ……………………………………… (anziehen) 

5. Ich ………………………..mich bei der Lehrerin……………….. (entschuldigen) 

 

 

 

mailto:kurkovad@email.cz


 

2 
 

 

III. Předložky se 4. pádem a skloňování osobních zájmen: 

Podívej se na přípravu č. 8 a 9 

Přelož: 

Bez tebe    pro ni 

Proti němu    skrz vás 

Bez tebe    kolem nás 

Proti Vám    pro mne 

IV. Časování nepravidelných sloves: 

Od daných sloves utvoř 2.nebo 3. os j. č. 

Fahren – du fährst                  lesen -  du ………………………. 

Essen -  du -------------------   sprechen – er …………………… 

Helfen  - er ------------------- geben  - du………………………. 

Nehmen – sie -----------------                                    vergessen – es ----------------- 

V. Rozkazovací způsob: Zopakuj si, jak se tvoří rozkazovací způsob od 2. os. j. a mn. č.                                                     

a od 1. a 3. os. mn. č. 

Přelož: 

Zeptej se!  Zaplaťme! 

Pijte! (tykáme)  Jez! 

Objednej!  Dejte mi prosím! 

VI. Časování způsobových sloves 

Zopakuj si učivo o způsobových slovesech, pak vyčasuj: 

Dürfen – ich……………….  Sollen – er ……………………. 

Müssen – Eva ………………….  Können – du ………………….. 

Mögen -   ich ------------------  wollen – sie (ona)------------ 

Wissen – es ……………………….                                                 mögen – wir----------------   

 

 

Dané úkoly budeme řešit společně ve škole, co se nestihne, doděláte samostatně jako domácí úkol a 

zašlete mi na e-mail do 7. ledna. 
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S pozdravem 

Kůrková D. 


