Německý jazyk – konzultace 5. 2. - 2 hodiny
17. lekce
Gramatika:
Minulý čas – str. 178- 179
- vše je vysvětlené v učebnici, pročtěte si perfektum pravidelných sloves
- tvoří se pomocí pomocného slovesa haben nebo sein + příčestí minulé významového sloves
- příčestí se tvoří pomocí předpony ge-, pak přidáte kořen (od infinitivu oddělíte koncovku -en) a pak
koncovku t, například gemacht
- když chci říct dělat jsem, tak v němčině ich habe gemacht
- u sloves s odlučitelnou předponou vkládáme ge mezi předponu a kmen slovesa,
např. einkaufen - Ich habe eingekauft. - Nakoupil jsem.
- u sloves s neodlučitelnou předponou ge- k příčestí minulému vůbec nedáváme.
např. bezahlen – Ich habe bezahlt. - Zaplatil jsem.
- slovesa končící na -ieren v příčeští minulém nemají ge-, např. studieren - Ich habe studiert. - Studoval
jsem.
- slovesa vyjadřující pohyb používají jako pomocné sloveso SEIN – Ich bin gereist. - Cestoval jsem.
Úkoly:
1) V učebnici str. 181/6,7
Řešení z klíče:
2) V

učebnici na str. 182/9 – převeďte věty z přítomného času do minulého – perfekta.
Řešení z klíče:

3)
na slovní

Cvičení
zásobu

Slovní zásoba – 180/1,2
Řešení z klíče:
18.

lekce

Gramatika:
Nepravidelná slovesa: str. 189-191
- přečíst pouze perfektum nepravidelných sloves
- tvoří se podobně jako pravidelná slovesa,
tedy pomocí pom. slovesa haben/sein + příčestí minulé zakončené na -en
- příčestí minulé u nepravidelných sloves bude mít koncovku – en a u některých sloves dochází ke změně
kořene – např. helfen – ich habe geholfen – pomáhal jsem, změny se musí naučit zpaměti
- přehled nepravidelných sloves a jejich změn najdete na str. 189 – 191
- chci po vás, abyste uměli pouze jeden minulý čas – perfektum. Préteritum se učit nemusíte, pouze
MATURANTI ANO.
- Pokud je v tabulce uvedena zkratka i., znamená to, že sloveso má pomocné sloveso sein – týká se to sloves
pohybu a změny stavu, např. Ich bin gefahren – Jel jsem.
4) Přeložte následující věty pomocí perfekta – nepravidelná slovesa.
1. Četl jsem knihu.
2. Kam jste jeli?
3. Napsal dopis.
4. Dlouho jsme spali.
5. Běžela do školy.
6. Mluvili jsme německy.
7. Jedl jsem oběd.
8. Šli domů.
9. Viděl pěkný film.
10. Pili jsme pivo.
5) Slovní zásoba: 192/1
Řešení:

6) Řešení testu 7. - 9. lekce zadané 22.1.

Řešení:
1. Ich habe ein Buch gelesen.
2. Wo sind Sie gefahren?
3. Er hat ein Brief geschrieben.
4. Wir haben lange geschlafen.
5. Sie ist in die Schule gelaufen.
6. Wir haben Deutsch gesprochen.
7. Ich habe ein Mittagessen gesessen.
8. Sie sind nach Hause gegangen.
9. Er hat einen schönen Film gesehen.
10. Wir haben ein Bier getrunken.

7) Projděte si další test 10. - 12. lekce, řešení zde:

