
Základy německého jazyka 9.r. 
 
Zadání práce na další období - 1.6. - 12.6.2020  
Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 12.6.  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 si zopakovali préteritum (minulý čas) od sloves SEIN a HABEN. Dále jsme se naučili, jak se tvoří minulý 

čas (perfektum) u pravidelných sloves. Znovu si projdi materiály, pročti si celou prezentaci a zkontroluj, že máš 

poznámky zapsané (nebo vytisknutou a založenou prezentaci s výkladem).  

Pro zopakování: 

ich war - byl jsem 

ich hatte - měl jsem     u těchto sloves časujeme v min. čase tyto tvary, 1. a 3. os. je stejná 

 

ich habe gekauft - koupil jsem     slabé pravidelné sloveso: předpona ge-, koncovka -t 

ich habe eingekauft - nakoupil jsem    odlučitelná předpona: předpona ge- bude mezi předponou a kmenem slovesa 

ich habe verkauft - prodal jsem       neodlučitelná předpona: předpona ge- tady nebude, není kam dát 

ich habe fotografiert - fotil jsem     sloveso s koncovkou -ieren: také nebude předpona ge- 

 

Další slovesa, která bys měl/a zvládnout v min. čase: 

kochen 

machen 

wohnen 

malen 

arbeiten 

baden 

warten 

spielen 

schicken 

rechnen 

brauchen 

fragen 

antworten 

schenken 

lernen 

chatten 

turnen 

sagen 

leben 

frühstücken 

reisen (pozor, sloveso pohybu) 

wandern (pozor, sloveso pohybu) 

telefonieren (koncovka -ieren) 

reparieren (koncovka -ieren) 

studieren (koncovka -ieren) 

kopieren (koncovka -ieren) 

informieren (koncovka -ieren) 

abholen (odluč. předpona) 

aufmachen (odluč. předpona) 

zumachen (odluč. předpona) 



einschalten (odluč. předpona) 

ausschalten (odluč. předpona) 

aufräumen (odluč. předpona) 

abholen (odluč. předpona) 

 

 

bestellen (neodluč. předpona) 

besuchen (neodluč. předpona) 

 

U uvedených sloves vypiš tvar minulého času a český překlad. Pokud nevíš význam slovesa, vyhledej pomocí slovníku. 

Všechna slovesa jsme ale již probírali (máš je v tištěné formě ze školy -  časování sloves, slovesa s předponami). Ke 

správnosti by ti mohlo pomoci barevné označení sloves - viz minulá prezentace. 

Př.  kochen - ich habe gekocht (vařil jsem) 

Tuto část úkolu (min. čas + český překlad) zašli vyučujícímu.  

 

Úkol č. 2  

Odpověz na otázky celou větou a odpovědi zašli vyučujícímu: 

Was hast du gestern gemacht? 

______________________________________________________________________________________________ 

Bist du nach Prag mit dem Zug gereist? 

______________________________________________________________________________________________ 

Hast du heute dein Radio eingeschaltet? 

______________________________________________________________________________________________ 

Wann hast du deine Oma / deinen Opa besucht? 

______________________________________________________________________________________________ 

Was hast du im Mai bestellt? 

______________________________________________________________________________________________ 

Wann hast du dein Zimmer aufgeräumt? 

______________________________________________________________________________________________ 

Was hast du am Wochenende gespielt? 

______________________________________________________________________________________________ 

Was hat deine Mutti / dein Vati gekocht? 

______________________________________________________________________________________________ 

Mit wem hast du gechattet / telefoniert? 

______________________________________________________________________________________________ 

Hast du gestern gelernt? Wenn ja, was? 

______________________________________________________________________________________________ 

Was hast du heute gefrühstückt? 

______________________________________________________________________________________________ 

Hast du am Wochenende im Garten gearbeitet? 

______________________________________________________________________________________________ 



Haben deine Eltern am Freitag eingekauft? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Úkol č.3 

Stejně jako slabá slovesa a slovese SEIN a HABEN, tak i způsobová slovesa se dají použít v minulém čase. Můžeme 

říct: Mohl jsem to udělat. Musel jsem přijít. Nesměl jsem tam jet. Chtěl jsem jít domů... 

 

U způsobových sloves používáme v minulém čase zásadně tvary préterita (krátké tvary, stejně jako SEIN a HABEN). 

Časujeme následovně (stejná pravidla jako u SEIN a HABEN): 

 

smět - dürfen (směl jsem)     mít povinnost - sollen   (měl jsem ... udělat) 

ich durfte  wir durften   ich sollte  wir sollten 

du durftest  ihr durftet   du solltest  ihr solltet 

er, sie, es durfte sie durften   er, sie, es sollte  sie sollten 

 

umět, moci - können  (uměl jsem, mohl jsem) chtít - wollen   (chtěl jsem) 

ich konnte  wir konnten   ich wollte  wir wollten 

du konntest  ihr konntet   du wolltest  ihr wolltet 

er, sie, es konnte sie konnten   er, sie, es wollte sie wollten 

 

muset - müssen   (musel jsem)    vědět - wissen   (věděl jsem) 

ich musste  wir mussten   ich wusste  wir wussten 

du musstest  ihr musstet   du wusstest  ihr wusstet 

er, sie, es musste sie mussten   er, sie, es wusste sie wussten 

 

 

Celé toto časování si zapiš do sešitu (nebo vytiskni a vlož do svých materiálů) a nauč se to. Tvary 1.os.č.j. si můžeš 

doplnit pod daná slovesa v tabulce časování způs. sloves v přítomném čase.  

 

Ještě pár vět na procvičení  a porovnání přítomného a minulého času (zapiš si do sešitu): 

Musím jít do školy. Ich muss in die Schule gehen.   X   Musel jsem jít do školy. Ich musste in die Schule gehen. 

Můžu zůstat doma. Ich kann zu Hause bleiben.   X   Mohl jsem zůstat doma. Ich konnte zu Hause bleiben. 

Chci koupit počítač. Ich will einen Computer kaufen.  X  Chtěl jsem koupit počítač. Ich wollte einen Computer kaufen. 

Nesmím pít pivo. Ich darf kein Bier trinken.   X  Nesměl jsem pít pivo. Ich durfte kein Bier trinken. 

Mám napsat úkol. Ich soll die Aufgabe schreiben.  X  Měl jsem napsat úkol. Ich sollte die Aufgabe schreiben. 

Nevíme to. Wir wissen es nicht.  X   Nevěděli jsme to. Wir wussten es nicht. 

 
 
 


