
Základy německého jazyka 8.r. 
 
Zadání práce na další období - 18.5. - 29.5.2020  
Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až 

do 29.5.  Pokud je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 
 
POZOR! DŮLEŽITÁ PŘIPOMÍNKA!!! Na každou vaši práci vám odpovíme. Často se ale stává, že na 
náš mail nereagujete, nebo v lepším případě poděkujete za opravu. Pokud vám do mailu napíšeme, 
že máte něco opravit, zaslat opravu, doplnit, předělat apod., udělejte to neprodleně a pošlete nám 
opravu zpět. To není zbytečná buzerace, to je způsob, jak se něco naučit a nezafixovat si chyby. 
Každou chybu musíte u sebe (nejen v materiálech, ale hlavně v mozku) opravit, jen tak se něco 
naučíte. DĚLÁTE TO PRO SEBE!!! 
 
Úkol č. 1 

V minulých materiálech jste měli následující slovesa a věty: 

 

 

besuchen - navštívit  Ich besuche meine Eltern. 

bekommen - dostat  Er bekommt ein Geschenk. 

bestellen - objednat  Sie bestellt Schnitzel und Kartoffeln. 

besichtigen - prohlédnout si Wir möchten die Altstadt besichtigen.  

gefallen - líbit se  Das Haus gefällt mir.  (Ten dům se mi líbí.) 

empfehlen - doporučit  Ich empfehle dir das neue Restaurant. (Doporučuji ti tu novou 

restauraci.) 

entschuldigen - omluvit se Ich möchte mich entschuldigen.  (Chtěl bych se omluvit.) 

erzählen - vyprávět  Oma erzählt ein Märchen. (Babička vypráví pohádku.) 

erklären - vysvětlit  Der Lehrer erklärt Mathe. 

verstehen - rozumět   Wir verstehen nicht. 

vergessen - zapomenout Ich vergesse alles. 

verkaufen - prodat  Vati verkauft sein Auto. 

zerbrechen - rozbít  Die Kinder zerbrechen alles. 

 

Tato slovesa byste už měli umět a mít je zapsaná ve slovníčku / v sešitě. Pokud tomu tak není, 

dodělejte!!! 

 

Všechna tato slovesa mají jedno společné - začínají předponou. Předpony použité u těchto sloves při 

časování zůstávají u slovesa (ich besuche, du besuchst,...), časujeme jako obvykle u ostatních již 

probraných sloves. Předpony od slovesného kmene neodtrháváme, neoddělujeme, neodlučujeme, 



tudíž jsou to NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY.  Je nutné si je zapsat na gramatickou kartu (tabulku) a 

naučit se je nazpaměť.  

be-, ge-, emt-, ent-, er-, ver-, zer-, miss- 

Předpona miss- je využívána zřídka, proto v některých přehledech ani není uvedena. Znamená vždy 

záporný význam slovesa, např. brauchen - potřebovat, využívat, missbrauchen - zneužít. 

Obecně platí, že neodlučitelné předpony zásadně změní význam slovesa, např.: 

suchen - hledat  X besuchen - navštívit 

kommen - přijít  X bekommen - dostat 

stellen - postavit  X bestellen - objednat 

fallen - padat   X gefallen - líbit se 

stehen - stát   X verstehen - rozumět 

 

Takže ještě jednou: 

Neodlučitelné předpony se při časování od slovesa neoddělují, zásadně změní význam slovesa. Je 

nutné se je naučit nazpaměť.  

 

Další část úkolu z minula byla zapsat si a naučit se tato slovesa: 

einkaufen - nakoupit 

aufmachen - otevřít 

zumachen - zavřít 

durchfahren - projet 

Ski fahren - lyžovat 

abfahren - odjet 

einschlafen - usnout 

mitnehmen - vzít s sebou 

aufräumen - uklízet 

einschalten - zapnout 

umschalten - přepnout 

ausschalten - vypnout 

 

Také tato slovesa začínají v infinitivu na předponu, ale zde se jedná o ODLUČITELNÉ PŘEDPONY. Jak 

už název vypovídá, jedná se o předpony, které se od slovesa při časování odlučují, oddělují, 

odtrhávají. Časujeme kmen slovesa (jak jsme zvyklí) a odlučitelnou předponu dáváme vždy na konec 

věty. Tyto předpony nemění zásadně význam slovesa, jen mu "dávají směr".  



např. aufmachen x zumachen (otevřít x zavřít), einschalten x umschalten x ausschalten (zapnout, 

přepnout, vypnout), abfahren x durchfahren x mitfahren (odjet x projet x jet s někým) 

 

Seznam odlučitelných předpon neexistuje, je jich obrovské množství. Jedná se o předložky 

(mitnehmen, zumachen, ausschalten), směrová příslovce (weg fahren, zurück gehen, hinfahren) 

někdy i podstatná jména (Ski fahren, Maschine schreiben) či slovesa (spazieren gehen). Abys mohl 

správně určit, zda je předpona odlučitelná či neodlučitelná (a jak to sloveso tedy budeš časovat a 

používat ve větě), je nutné umět nazpaměť neodlučitelné předpony. Tím snadno zjistíš, která 

předpona je odlučitelná. 

Všimni si, že některé předpony se ani v infinitivu nepíší dohromady se slovesem (zu Mittag essen, Rad 

fahren, Schi laufen,...). Tyto předpony - většinou podstatná jména či slovesa - se dříve psaly 

dohromady se slovesem, nyní už ne. 

 

Takže ještě jednou: 

Odlučitelné předpony se při časování oddělují od slovesného kmene a dávají se na konec věty. 

Nemění zásadně význam slovesa, jen ho "nasměrují".  

 

Pozorně si projdi i přiloženou prezentaci a vypiš si poznámky do sešitu (včetně vzorových vět). 

Předposlední stránka prezentace jsou věty k překladu, tento překlad vypracuj a pošli vyučujícímu. 

 

 

 

Úkol č. 2 

 

Přehled nejpoužívanějších sloves s odlučitelnou předponou - tato slovesa se pokus přeložit do češtiny 

a překlad pošli vyučujícímu.  Některá slovesa se již objevila v minulých materiálech, jiná ve 

výkladu a v prezentaci. Ostatní významy se pokus odvodit, nebo si je vyhledej. Kmeny sloves se 

opakují, proto se soustřeď na předložky (opakují se, vnímej, jak změní význam slovesa). Zvratné 

zájmeno SICH se do češtiny překládá jako SE / SI. U sloves Schi fahren / Schi laufen  a Ski fahren / Ski 

laufen je možné obojí, existují slova Schi i Ski a mají stejný význam.  

 

aufmachen 

zumachen 

einschalten 

ausschalten 

umschalten 

abholen 



mitnehmen 

mitgehen 

mitkommen 

mithaben 

anhaben 

anziehen (sich) 

ausziehen (sich) 

umziehen (sich) 

einkaufen 

abfahren 

mitfahren 

ausfahren 

wegfahren 

losfahren 

zurückfahren 

umfahren 

durchfahren 

rausfahren 

reinfahren 

überfahren 

einsteigen 

aussteigen 

umsteigen 

zunehmen 

abnehmen 

rausnehmen 

einschreiben 

ausschreiben 

überschreiben 

anrufen 

aufräumen 

aufstehen 

umstellen 

aufstellen 

ausstellen 

vorstellen 

eingeben 

durchgehen 

durchfallen 

zu Mittag essen 

zu Abend essen 

Rad fahren 

Schi fahren 

Schi laufen 

spazieren gehen 

Auto fahren 

 

Úkol č. 3 

Ze sloves, která jsi právě přeložil/a a naučil/a se, vyber 5, která použij ve větě. Vyber jiná slovesa, než 

jsou použita v prezentaci. Tyto věty včetně českého významu zašli vyučujícímu.  Pozor na to, že 

odlučitelná předpona se vždy dává na konec věty!!! 

 

např. Mein Onkel schaltet das Radio immer aus.  Můj strýček vždycky vypíná rádio. 

 


