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LEKCE 1 

 

Ich heiße Sara 
  

Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin. Ich habe in der Schule viele 

Freunde. Die kommen aus verschiedenen Städten.  Zum Beispiel Hans, der kommt aus Prag und studiert 

Geschichte. Sein Freund Jan besucht Gymnasium und kommt auch aus München.  

  

Vazby: 

bitte                                     prosím 

Woher kommen Sie?              Odkud jste? 

Das stimmt.                          To je pravda. To souhlasí. 

Verzeihung!                           Promiňte! 

Freut mich!                           Těší mě! 

Wo liegt es?                          Kde to je? 

danke                                   Děkuji 

Wie geht´s?                          Jak se daří? 

Er geht zur Schule                  Chodí do školy 

Darf ich?                               Smím? 

  

Gramatika: 
  

Osobní zájmena v 1. pádě 

  Jednotné číslo   Množné číslo   

1. osoba ich já wir my 

2. osoba du ty ihr vy 

3. osoba er on sie oni 

  sie ona Sie Vy (vykání) 

  es ono     

Při vykání jedné nebo více osobám se používá 3. osoby množného čísla, tedy zájmena Sie, které se píše vždy s 

velkým písmenem. 

  

  

Časování pravidelných sloves v přítomném čase 

Machen       

ich mache dělám wir machen děláme 

du machst děláš ihr macht děláte 

er macht dělá sie machen dělají 

sie macht dělá     

es macht dělá     
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Infinitiv slovesa končí na -en, občas -n. Slovesný kmen získáme odtržením koncovky. Končí-li kmen na -t nebo -d, 

vsouváme pro lepší výslovnost mezi kmen a koncoku -e. (příklad: Begleiten - du begleitest, er begleitet, ihr 

begleitet) 

  

Časování slovesa sein (být) 

ich bin já jsem wir sind my jsme 

du bist ty jsi ihr seid vy jste 

er ist on je sie sind oni jsou 

sie ist ona je Sie sind Vy jste 

es ist ono je     

Sloveso sein se časuje nepravidelně 

  

Člen a podstatné jméno v 1. pádě 

Rod Člen určitý Člen neurčitý Podstatné jméno 

mužský der ein Freund 

ženský die eine Schule 

střední das ein Buch 

Člen určitý označuje věci známé nebo již zmíněné. Do češtiny přeložíme ten, ta, to 

  

Pořádek slov ve větě 

  

 věta oznamovací 

Er studiert in Prag.                            Studuje v Praze. - přímý pořádek slov - podmět, přísudek, ostatní větné 

členy 

Eva aus Köln studiert auch in Prag.    Eva z Kolína studuje také v Praze - přímý pořádek slov 

In Prag studiert sie Gechichte            V Praze studuje historii - nepřímý pořádek slov - zdůrazněný větný člen, 

přísudek, podmět, ostatní větné členy 

Oznamovací věta může mít přímý nebo nepřímý pořádek slov. Sloveso v německé oznamovací větě je vždy 

jako 2. větný člen 

 

 věta tázací 

Was machst du hier?                        Co tady děláš? 

Sind sie aus Prag?                                Jste z Prahy? 

V doplňovací otázce (otázka začíná tázacím zájmenem) stojí sloveso jako 2. větný člen 

Ve zjišťovací otázce (otázka, na kterou odpovídáme ano/ne) stojí sloveso na začátku věty, pak následuje podmět 

a za ním ostatní větné členy 
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SLOVÍČKA LEKCE 1 

německy     česky německy česky 

aber ale was co 

neugirig zvědavý machen dělat 

wie jak, jako, jaký hier zde, tady 

heißen jmenovat se fahren jet 

bitten prosit e Universität univerzita 

und a auch také, i 

woher odkud e Straßenbahn tramvaj 

kommen přijít, přicházet begleiten doprovodit, doprovázet 

aus z dich tě, tebe 

s München Mnichov natürlich přirozený, -ě, samozřejmě 

freuen těšit, potěšit noch ještě 

mich mě, mne r Freund přítel 

s Prag Praha studieren studovat 

nein ne eingentlich vlastně 

wo kde e Geschichte dějiny, dějepis, historie, příběh 

liegen ležet e Schule škola 

weit daleko besuchen navštívit, navštěvovat 

von od, z o r Name jméno 

von hier odtud wohnen bydlet 

ja ano in v, do, za (časově) 

ziemlich dost, značný, -ě s Graz Graz 

gehen jít sagen říkat, říci 

wer kdo mein, meine, mein můj, má, mé 

e Frau paní, žena e Stadt znát 

doch přece sehr velmi 
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německy     česky německy česky 

Hallo ahoj schön pěkný, -ě 

danken (po) děkovat s Mädchen dívka, děvče 

gut dobrý, dobře kennen znát 

 

 

CVIČENÍ LEKCE 1 

1. Podstatná jména 

 

Das Mä………………..   der Ta……………….. 

 

Der He………………..   das Frä……………….. 

 

Die Schw………………..   die Pa……………….. 

 

2. Napište správně 

 

NELENR…………………………  MENMOK………………………… 

 

ELBEN…………………………   STEVERHEN………………………… 

 

DENNIF…………………………  BEITANER………………………….. 

 

NEWOHN…………………………  NISE…………………………… 

 

3. Sestavte slova 

lan hei kom ßen men chen stu ben ty ken rum Par ren

 die lisch Eng Na ge her Mäd dan wo wa le me 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Kolik slov najdete? 

W E R D A 

O S  E D U 

H E R R S 

B I T T E 

A N O C H 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Napište vhodný člen 

 

Das ist ………. Mädchen. ………. Mädchen heißt Sara. Lernst du ………. Englisch? Sie arbeitet in ………  

 

Hamburg. Wie findet ihr ………. Prag? Jetzt kommt ………. Herr. ………. Herr lebt in ………. Paris. Kennst  

 

du ………. Fräulein Wolf? ………. Jn wohnt in ………. Berlin. 

 

6. Přeložte 

 

Das ist ein Mädchen.  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Da kommt ein Herr. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dort ist eine Party. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jetzt kommt eine Frau. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Časujte slovesa 

 

Lernen  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… …………………………  
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Bitten  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

Kommen ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

Arbeiten ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

  ………………………… ………………………… 

 

8. Dopište chybějící slova 

kommen ich sie 

 Er studiert wir 

 du Ihr lebt 

heißen es Sie 

 Wir finden ich 

machen sie er 

 ihr Du verstehst 

arbeiten er wir 

 

 

 

 

 

 


