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1. část

Procvičení gramatiky 7. lekce

14. 1. 2009

Navrhuji, abyste řešení úkolů buď vepsali rukou do vytisknutého word-dokumentu (vždy pod jednotlivé
oddíly) anebo jej vepsali přímo do textu elektronicky; a vytisknutý přinesli na hodinu. Výběr způsobu ale
nechávám na Vás. V každém případě si odentrujte pokaždé mezi oddíly potřebné místo. Děkuji.

§ 39 Zvratná slovesa
(Gramatika: Ň. s J, Lekce 7, § 39, str. 117; Cvič.: 7-8/Str. 122)
!! PŘIPOMEŇME SI !!
=> V němčině je méně zvratných sloves než v češtině. Např. slovesa učit se (lernen), jmenovat se
(heissen), hrát si (spielen), koupat se (baden) a další užijeme v němčině bez zvratného zájména.
=> Českému se (ve 4. pádě) odpovídají:
Ich setze mich.
Du setzt dich.
Er, sie, es setzt sich.

Wir setzen uns.
Ihr setzt euch.
Sie setzen sich.
Sie setzen sich.

Setz dich!

Setzen wir uns!
Setzt euch!
Setzen Sie sich!

=> Českému si (ve 3. pádě) odpovídají:
Ich wasche mir die Hände.
Du wäschst dir die Hände.
Wasche dir die Hände!

Wir waschen uns die Hände!
Waschen Wir uns die Hände!
Ihr wascht euch die Hände.
Wascht euch die Hände!
Sie waschen sich die Hände.
Sie waschen sich die Hände.
Waschen Sie sich die Hände!

Er, sie, es wäscht sich die Hände.

I. Přeložte věty se zvratnými slovesy do němčiny
-Určitě se představím už zítra ve Vaší firmě. Ale musím si nejprve koupit něco nového, nemám totiž nic na
sebe.
-Omluvíš se konečně (bei) našemu učiteli? Celou dobu si říkám, jestli se mu ještě dneska omluvíš. A co se
stane, když se neomluvím?
-Petr už tři měsíce říká, že si koupí nové auto. Může si vůbec ho koupit? Ano, on si ho totiž doveze
z Berlína.
-Naše učitelka se velmi těší na svého přítele z Vídně. Na koho se těší? Ty se na něj těšíš také? Ne, já se na
něj vůbec netěším, on je také učitel a je dost přísný.
-Donese si to dítě konečně nějakou hračku. Nebo mu to auto mám donést já? Naše děti si vždycky donesou
svoje hračky.
-Umyjme si ruce před jídlem. Kdo si ještě neumyl ruce? Ty Petře? Okamžitě si je umyj! Víš co? Okamžitě
se umyj!
-Děti, umyjete se ještě dneska? Nebo vás mají umýt vaše mámy? Ne, my se umyjeme sami. A stačí, když si
umyjeme jenom ruce a nohy?
-Oni se ale vedle nás neposadí. Cože? Proč se u nás nechtějí posadit? Sedněte si okamžitě vedle nás! Já si
vedle vás klidně sednu, ale Peter Müller si nesedne, on bude stát.
-Jak se bavíte v našem novém klubu, pane Liebetrau? Ve vašem klubu se mi velmi líbí, tedy bavím se
opravdu dobře. Ale zeptejte se pana Henkeho, jestli se tu také baví!
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§ 40 Časování slovesa „werden“ (stát se)
(Gramatika: Ň. s J, Lekce 7, § 40, str. 118; Cvič.: 9-10/Str. 122-123)
!! PŘIPOMEŇME SI !!
=> Časování slovesa ,,werden“. Toto sloveso se časuje nepravidelně!
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er wird, sie wird, es wird
sie werden
=> Sloveso ,,werden“ ve spojení s podstatným jménem funguje stejně jako v češtině; vyjadřuje, že
se někdo někým stane – lékařem, otcem, učitelem atd.
-Ich werde Lehrer.
-Stanu se (budu) učitelem.
-Wirst du Arzt?
-Staneš se (budeš) lékařem?
-Er wird Vater.
-Stane se (bude) otcem.
=> Sloveso ,,werden“ ve spojení s přídavným jménem vyjadřuje změnu stavu, kterou v češtině
vyjádříme jedním elegantním slovesem, případně můžeme trochu těžkopádněji použít sloveso stát
se a přídavné jméno – stejně jako v němčině.
-Wir werden alt.
-Stárneme / Stáváme se starými.
-Du wirst dick.
-Tloustneš / Stáváš se tlustým.
-Es wird hell.
-Svítá / Rozednívá se.
-Es wird dunkel.
-Stmívá se.
II. Přeložte následující věty a souvětí se slovesem WERDEN do němčiny:
-Víš už, jestli se zítra náš lektor stane konečně doktorem filozofie? Nevím, a kdy se má stát doktorem
filozofie?
-Oni vůbec nevědí, že se staneme / že budeme otcem a matkou. Já to také nevím, a kdy se máte stát /
být rodiči?
-Smím ti něco říct? Trochu tloustneš. Ano, stáváš se tlustým. Já ale nechci z/tloustnout.
-Je to vždycky velmi krásné, když se v létě na horách stmívá a rozednívá.
-Proč se tak červenáte pane Niedermayere? Já se přeci nečervenám! Ale Vy se červenáte! Dobře, ale já
se červenat nesmím.
-Já opravdu nechci zestárnout! Ale vím samozřejmě, že všichni jednou zestárneme. Ale já prostě
nemůžu zestárnout, protože chci ještě omládnout.
-Řekni mi prosím upřímně, mohu se brzy uzdravit? Ano, uzdravíš se velmi brzy!
-Čím se chceš stát? Chtěl bych být lékařem a nebo leteckým technikem.
-Teta říká, že náš strýc v poslední době stárne. Stárne, protože se stává důchodcem. Ale strejda přeci
nesmí zestárnout, on musí ještě dlouho pracovat.
-Ty nevíš, že se váš děda velmi rychle unaví? Jak se může náš děda tak rychle unavit? Tomu vůbec
nerozumím. Pracuje přeci jenom 8 hodin denně! Náš děda se stane asi workholikem. Ale on se
workholikem nesmí stát. Pak může onemocnět.
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-Nevíš, jestli se dneska ochladí? Ne, dneska se oteplí. Ale v lednu se musí hodně ochladit.
-V tomto městě všichni velmi rychle bohatnou. Např. i ten učitel němčiny se stává také
bohatým/bohatne.
-Ale na Ukrajině všichni chudnou. Hodně podnikatelů se tam stává chudými. Musíme být v Česku
zbohatnout.

§ 41 Budoucí čas
(Gramatika: Ň. s J, Lekce 7, § 41, str. 118-119; Cvič.: 11-13/Str. 122-123)
!! PŘIPOMEŇME SI !!
=> Budoucí čas se tvoří pomocí určitého (vyčasovaného) tvaru slovesa „werden“ a infinitivu.
Infinitiv stojí, podobně jako po způsobových slovesech, vždy až na konci hlavní věty (větný
rámec).
Věty se slovesem werden a s jedním infinitivem.

-Er wird noch lange studieren.
-Sie wird es uns morgen sagen.

-(On) bude ještě dlouho studovat.
-Řekne nám to zítra.

=> V češtině vyjádříme budoucí čas buď podobně jako Němci – díky pomocnému slovesu být (ne jako
v němčině stát se – werden) anebo pomocí elegantního tvaru slovesa (polovina sloves v češtině), které
umožňuje vyjádřit budoucí čas bez pomocného slovesa být.
Věta se slovesem werden a infinitivem slovesa SEIN.

-Wir werden zu Hause sein.
-Budeme doma.
=> V češtině vyjádříme sloveso být v budoucím čase velmi jednoduše: je samo o sobě již pomocným
slovesem. V němčině vytvoříme budoucí čas tak, že sloveso sein použijme jako jakékoliv jiné sloveso
v infinitivu k pomocnému slovesu werden.
Věta se slovesem werden a dvěma infinitivy – způsobovým a významovým slovesem.

-Sie wird lange arbeiten müssen.
-(Ona) bude muset dlouho pracovat.
=> V češtině vyjádříme budoucí čas se způsobovým slovesem, – které je také v infinitivu – a významovým
slovesem, a pomocným slovesem v příslušné osobě naprosto stejně jako v němčině.
Věta bez slovesa werden; budoucí čas vyjádřený pomocí přítomného.

-Er kommt heute bald.
-Er wohnt ab Montag in Wien.

-Přijde dneska brzy.
-Bude bydlet od pondělka ve Vídni.

=> Připomeňme si, že budoucí čas můžeme také vyjádřit pomocí času přítomného, a také se s tím v němčině
často setkáváme (VIZ Gramatika: Ň. s J, Lekce 2, § 13, str. 30-31). V takovém sdělení je třeba, aby se
objevilo nějaké příslovcem času (bald, schon, gleich, jetzt, nun atd.)

III. Přeložte následující věty a souvětí v budoucím čase se slovesem WERDEN;
-zkuste občas (pokud to lze) vyjádřit čas budoucí časem přítomným:
-V pondělí se stěhují naši přátelé z Prahy do Berlína?
-Řekni mi, jestli budeš dneska čekat na tu novou účetní?
-Nevíš, jestli se naše sestřenice bude už brzy vdávat s tím milionářem?
-Můžu ti už teď říct, že zítra nebudu mít vůbec žádný čas.
3

Mgr. Richard Herrmann • Firemní výuka němčiny • www.herrmann.cz • www.parapsychologie.cz • +420 251 511 104 • +420 606 53 83 22

-Vůbec nevím, jestli tvůj bratr dnes večer přijde brzo nebo pozdě.
-Dneska půjdu určitě na jednu výstavu v centru města.
-Až zestárnu, budu se zajímat o moderní umění (für moderne Kunst) a také budu hodně číst.
-Doufám, že se za dva týdny vrátím zdravý domů.
-Myslíš, že zítra budeš pracovat do 8 hodin večer?
-Budu to vědět až zítra, jestli budu muset jet do Itálie nebo do Francie.
-Budeš smět s námi pracovat příští rok v Kanadě? Budeme s Tebou v každém případě počítat.
-Pan Müller přijde teprve zítra a nejdřív nám řekne, co musíme udělat a pak teprve to budeme moct
spravit.
-Zítra odpoledne mají přijít ti technici, budete zítra odpoledne doma?
-Zítra po 16. hodině určitě doma nebudeme. Budete nám muset zavolat na mobil.
-Zítra nám budete muset konečně říct, kolik pytlů brambor budete chtít od nás koupit.
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