
Základy německého jazyka 9.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 

Minule jsme se učili préteritum (minulý čas) od sloves SEIN a HABEN. Na zopakování posíláme 2 cvičení, řešení 

zašlete vyučujícímu.  

a) Převeď do minulého času (préterita) a přelož tvoji větu v minulém čase: 

Ich bin in Berlin. _________________________________________________________________________________ 

Wo seid ihr? ____________________________________________________________________________________ 

Bist du da? ______________________________________________________________________________________ 

Er hat kein Geld. _________________________________________________________________________________ 

Haben sie Zeit? __________________________________________________________________________________ 

Das Kind ist krank. ________________________________________________________________________________ 

Meine Schwester hat Geburtstag. ___________________________________________________________________ 

 

b) Přelož do němčiny, nezapomeň na správné členy: 

Včera byla Pavlova narozeninová oslava. ______________________________________________________________ 

Minulé úterý jsem byl zdravý. _______________________________________________________________________ 

Ta hudba byla super. ______________________________________________________________________________ 

Beate byla totálně šťastná. _________________________________________________________________________ 

To jídlo bylo velmi dobré. __________________________________________________________________________ 

Můj bratr měl o víkendu chřipku. ____________________________________________________________________ 

Kde jsi byl včera? _________________________________________________________________________________ 

Jak dlouho jsi byl v bazénu? ________________________________________________________________________ 

Byli jste předevčírem doma? _______________________________________________________________________ 



Neměli jsme domácí úkol. __________________________________________________________________________ 

Měla hlad a žízeň. ________________________________________________________________________________ 

Kdo byl včera na party? ____________________________________________________________________________ 

Jak často jste měli přestávku? ______________________________________________________________________ 

slovíčka  a slovní spojení, která by se ti mohla hodit (NÁPOVĚDA): 

letzten Dienstag, am Wochenende, gestern, vorgestern, wie oft, Durst, die Pause, Hunger, die Geburtstagsparty 

 

Úkol č. 2 

Pozorně si pročti prezentaci k perfektu (druhý způsob vyjádření minulého času), do sešitu si vypiš poznámky a přepiš 
časování vzorových sloves použitých v prezentaci: 

 

 

Jak tvoříme perfektum?

 Perfektum je složený minulý čas. 

 Perfektum tvoříme pomocí slovesa HABEN nebo
SEIN + příčestí minulé významového 
slovesa (er hat gesagt).

 Pomocné sloveso je v přítomném čase a časuje 
se.

 Příčestí minulé se u slabých sloves tvoří 
předponou ge- a příponou –(e)t ke slovesnému 
kmeni (ich habe gemalt). Příčestí minulé zůstává 
beze změny a v hlavní větě stojí obvykle na 
posledním místě. 

 



PERFEKTUM
pravidelných sloves

KOCHEN - vařit

ich habe gekocht

du hast gekocht

er hat gekocht

wir haben gekocht

ihr habt gekocht

sie haben gekocht

 

PERFEKTUM
sloves , jejichž kmen končí na –t, -d

ARBEITEN

ich habe gearbeitet

du hast gearbeitet

er hat gearbeitet

wir haben gearbeitet

ihr habt gearbeitet

sie haben gearbeitet

 

Shrnutí

 Ich habe den Brief geschickt.

Poslal jsem dopis.

 Herr Weber hat ein Haus gekauft.

Pan Weber koupil nějaký dům.

 Wir haben ihm das Buch geschenkt.

Darovali jsme mu tu knihu.

 Habt ihr deutsch gelernt?

Učili jste se německy?

 Wo hat er gebadet?

Kde se koupal?

 



 Některá slovesa – zvláště pohybová – tvoří 
perfektum pomocí slovesa sein (ich bin 
gereist). 

 Slovesa s neodlučitelnými předponami a 
slovesa končící na – ieren tvoří příčestí bez 
předpony ge- (ich habe besucht, ich habe 
telefoneriet).

 Slovesa s odlučitelnou předponou vkládají 
ge- mezi předponu a kmen (ich habe 
aufgepasst).

 

PERFEKTUM
pohybová slovesa

REISEN - cestovat

ich bin gereist

du bist gereist

er ist gereist

wir sind gereist

ihr seid gereist

sie sind gereist

 

PERFEKTUM
sloves s neodlučitelnou předponou

BESUCHEN - navštívit

ich habe besucht 

du hast besucht

sie hat besucht

wir haben besucht

ihr habt besucht

sie haben besucht

 



PERFEKTUM
sloves s odlučitelnou předponou

AUFRÄUMEN - uklízet

ich habe aufgeräumt

du hast aufgeräumt

er hat aufgeräumt

wir haben aufgeräumt

ihr habt aufgeräumt

sie haben aufgeräumt

 

Shrnutí

 Habt ihr eueren Onkel besucht?

Navštívili jste svého strýce?

 Wir haben lange telefoniert.

Dlouho jsme telefonovali.

 Ich bin gern gereist.

Rád jsem cestoval.

 Meine Mutter hat eingekauft.

Moje maminka nakoupila.

 Am Wochende habe ich mich ausgeruht.

O víkendu jsem si odpočinul.

 
Autor prezentace: Mgr. Anna Červená, ZŠ J.J.Ryby v Rožmitále p.Tř. 

 

Úkol č. 3  Tvoř perfektum sloves podle vzoru spielen – ich habe gespielt, pošli vyučujícímu.  

turnen ____________________________________  haben __________________________________________ 

baden ____________________________________   frühstücken ______________________________________ 

informieren _______________________________   kochen _________________________________________ 

besuchen _________________________________   einschalten__ ____________________________________ 

chatten ___________________________________   lernen _________________________________________ 

fragen ____________________________________   filmen _________________________________________ 

fotografieren ______________________________   einkaufen ______________________________________ 


