
 

Základy německého jazyka 9.r. - zadání práce do 27.3.2020 

Úkoly č. 2. a 3. (překlad vět za výkladem gramatiky) zašlete nejpozději do 27.3.2020 na mail svého 

vyučujícího ZNJ. 

 

1. opakovat slovní zásobu lekce 4 (viz pracovní sešit 45) 

 

2. vypsat všechny školní předměty; napsat ve větách, co žáci v daných předmětech dělají; v jaký den a 

kolikátou hodinu předměty jsou - využijte slovníky a probranou slovní zásobu, NE překladač 

př. Mathe haben wir am Montag die erste Stunde, am Dienstag die dritte Stunde, am ...   . In Mathe rechnen 

wir, wir lösen Aufgaben, wir multiplizieren, wir schreiben an die Tafel,... 

 

3. pročíst výklad ke způsobovým slovesům (viz níže); tabulku časování přepsat na gramatickou kartu; 

následující 2 strany vytisknout (pokud možno) nebo přepsat poznámky do sešitu, zvýraznit důležité; 

vypracovat překlad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Způsobová slovesa a sloveso wissen 

 

Způsobová slovesa jsou slovesa bez plného významu. Vždy je ve větě (nebo v textu) nutné uvést ještě 

významové sloveso. 

 

dürfen  können müssen sollen  wollen  wissen          mögen 

smět  umět, moci muset  mít  chtít  vědět         mít rád   

                            (povinnost)     

od slovesa mögen používáme hlavně podmiňovací způsob – sloveso möchten – měl bych rád, chtěl 

bych 
 

 dürfen können müssen sollen wollen wissen möchten 

 smět umět,moci muset mít chtít vědět chtít 

1. Ich darf kann muss soll will weiß möchte 

2. Du darfst kannst musst sollst willst weißt möchtest 

3. Er darf kann muss soll will weiß möchte 

1. Wir dürfen können müssen sollen wollen wissen möchten 

2. Ihr dürft könnt müsst sollt wollt wisst möchtet 

3. Sie dürfen können müssen sollen wollen wissen möchten 

 

!!! všimněte si – 1. a 3. osoba jsou stejné !!! 

 

!!! rozdíl mezi slovesy haben a sollen: 

 

haben – mít – vlastnit 

sollen  - mít – povinnost, úkol, úděl, účel, atd. 

 

Mám psa. – vlastním psa   Ich habe einen Hund. 

Mám koupit psa. – mám povinnost Ich soll einen Hund kaufen. 

 

Tip: Pokud si nebudete jisti, spočítejte ve větě slovesa. 1 sloveso – haben, 2 a více sloves - sollen 

 

!!! rozdíl mezi slovesy können a kennen: 

 

können – umět, moci – způsobové sloveso 

kennen – znát – slabé sloveso 

 

Znám tuto ulici.   Ich kenne diese Straße. 

Umím to napsat.   Ich kann es schreiben. 

Můžu to napsat.   Ich kann es schreiben. 

 

Ve větě se způsobovým slovesem musí být ještě sloveso významové (min. 1). Toto sloveso je v infinitivu a 

stojí vždy na konci věty. 

 

Ich muss heute lernen. 

Peter darf nicht Tennis spielen. 

 

Ve větě může být několik infinitivů, zpravidla je řadíme obráceně než v češtině. 

 

Musím dnes jít nakoupit. 

Ich muss heute einkaufen gehen. 

 

 

 



!!! rozdíl mezi slovesy wollen – chtít a möchten 

 

ich will – já chci   ich möchte – já bych chtěl 

sloveso möchten je zdvořilejší 

 

!!! sloveso wissen není způsobové, ale protože má stejná pravidla pro časování, řadí se k těmto 

slovesům !!! 

 

sloveso wissen stojí ve větě samostatně, má plný význam – ve větě není další infinitiv 

 

To nevím. Ich weiß das nicht. 

 
 Přeložte: 

Musíme to udělat ještě dnes. …………………………………………………………………… 

Kdy chceš přijet?……………………………………………………………………………….. 

Katrin nesmí přijít. ……………………………………………………………………………... 

Musí se hodně učit. …………………………………………………………………………….. 

Co mám koupit dědovi? ………………………………………………………………………... 

Její syn může studovat v Drážďanech. …………………………………………………………. 

Co nesmí dělat Vaše dítě?………………………………………………………………………. 

Kdy musíme být doma? ………………………………………………………………………... 

Neumí mluvit dobře anglicky. …………………………………………………………………. 

Musím ještě udělat úkoly. ……………………………………………………………………… 

Mám ještě udělat úkoly. ……………………………………………………………………….. 

Chci ještě udělat úkoly. ………………………………………………………………………… 

Chtěl bych ještě udělat úkoly. ………………………………………………………………….. 

Jěště to nevím. ………………………………………………………………………………….. 

Co máme dělat? ………………………………………………………………………………… 

Kde chceš počkat? ……………………………………………………………………………… 

Nemůžeme přijít. ………………………………………………………………………………. 

Chtěl by poslouchat rádio. ……………………………………………………………………... 

Komu to chceš koupit? ………………………………………………………………………… 

Moje dcera už umí psát. ……………………………………………………………………….. 

Musí ještě počkat. ……………………………………………………………………………… 

Nesmíš tak mluvit. ……………………………………………………………………………... 

Smím se tě na něco zeptat? …………………………………………………………………….. 

Mám hlad. Mám si něco koupit? ……………………………………………………………….. 

Co mu máme odpovědět? ………………………………………………………………………. 

Chtěla bych být prodavačkou. ………………………………………………………………….. 

Mám dostat 10 Euro. …………………………………………………………………………… 

Tuto knihu nemůžu koupit. …………………………………………………………………….. 

Tuto knihu neznám. ……………………………………………………………………………. 

 


