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LEKCE 2 

 

Unsere Familie 
  

Unsere Familie ist ganz normal. Darf ich sie vorstellen?  

Mein Vater ist 56 Jahre alt, er arbeitet als Arzt. Seine Arbeit ist interessant, er kommt aber oft spät nach 

Hause. Er arbeitet gern in dem Garten. 

Meine Mutter ist 49, sie ist von Beruf Buchhalterin. Ihre Arbeit ist nicht schwer, aber sie hat auch zu Hause 

viel zu tun. Sie ist sehr fleißig und schafft immer alles. Und ihr Hobby? Sie schwimmt gern, einkauft und 

liest die Bücher. 

Ich habe zwei Geschwister - einen Bruder und eine Schwester. Meine Schwester Hana ist schon 24. Sie ist 

verheiratet und wohnt mit ihrem Mann jetzt in Prag. Sie bekommt bald ein Kind. Dann werde ich Tante und 

Martin Onkel. 

Martin ist mein Bruder. Er ist Schüler, er besucht eine Fachschule. Natürlich ist er noch ledig, aber er hat 

schon eine Freundin. Sie ist ganz nett. Martin treibt aktiv Sport. Er spielt Fußball und Tennis, manchmal 

auch Basketball und Volleyball. Die Schule findet er langweilig. Er lernt zwar leicht, aber er ist faul. 

Also, jetzt kennt ihr schon meine Familie. Nein, einen Augenblick, mich kennt ihr doch noch nicht. Ich 

heiße Sara, bin 21 Jahre alt, klein, schlank, blond und studiere Psychologie. Ich habe einen Freund, aber 

wir heiraten noch nicht. Wir haben nämlich keine Zeit. Ich glaube auch, ich bin noch zu jung. 

  

Vazby: 

  

  

Darf ich sie vorstellen?                  Mohu ji představit? 

Wie alt ist er?                               Klik muje ? / Jak je starý? 

Er ist 50 (Jahre alt).                     Je mu 50 (let). 

Sie ist (von Beruf) Buchhalterin.    Je (povoláním) účetní. 

Ich habe viel zu tun.                     Mám mnoho práce. 

Sie bekommt ein Kind.                  Čeká / bude mít dítě. 

Ich werde Tante.                          Budu teta. 

Er ist Schüler.                               Chodí do školy. 

Er hat eine Freundin.                    Má přítelkyni. 

Er findet es langweilig.                 Zdá se mu to nudné. / Považuje to za nudné. 

Einen Augenblick.                         Okamžik. 

  

Gramatika: 
  

  

Přídavné jméno v přísudku 

Du bist   Ty jsi zvědavý 

Sie ist neugirig Ona Je zvědavá 

Wir sind   My jsme zvědaví 

Přídavné jméno v přísudku nepřibírá žádnou koncovku a má ve všech osobách stejný tvar 

  

  

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2015  Amelie  Stránka 3 
 

Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla 

rod mužský 1.p. der Vater ein Vater 

  4.p. den Vater einen Vater 

rod ženský 1.p. die Mutter eine Mutter 

  4.p. die Mutter eine Mutter 

rod střední 1.p. das Kind ein Kind 

  4.p. das Kind ein Kind 

  

  

Osobní zájmena ve 4. pádě 

1.p. ich du er sie es wir ihr sie Sie 

4.p. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

  mne,mě tebe,tě jeho ji jeho nás vás je Vás 

  

  

Časování slovesa haben = mít 

Haben           

ich habe mám wir haben máme 

du hast máš ihr habt máte 

er hat má sie haben mají 

sie hat má Sie haben máte 

es hat má       

  

  

Přivlastňovací zájmena 

mein,meine,mein můj,má,mé unser,unsere,unser náš,naše 

dein,deine,dein tvůj,tvá,tvé euer,euere,euer váš,vaše 

sein,seine,sein jeho ihr,ihre,ihr jejich 

ihr,ihre,ihr její Ihr,Ihre,Ihr Váš,Vaše 

sein,seine,sein jeho     
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Příklady: 

Kennen Sie meinen (unseren) Vater?            Znáte mého (našeho) otce? 

Kennen Sie meine (unsere) Mutter?              Znáte moji (naši) matku? 

Kennen Sie mein (unser) Kind?                    Znáte mé (naše) dítě? 

  

Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen. Použijeme-li přivlastňovací zájmeno, 

člen VYNECHÁME. 

  

Zápor 

  

NEIN, NICHT, KEIN 

Nein, wir kommen nicht Ne, nepřijdeme. 

Nein, er hat kein Kind.  Ne, nemá žádné dítě. 

Německá záporná věta má jen jeden zápor. Záporka NEIN stojí vždy před větou a není její součástí, je oddělena 

čárkou. 

  

  

Číslovky 

0 null 11 elf 21 einundzwanzig 40 vierzig 1000 tausend 

1 eins 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 50 fünfzig 1001 tausendeins 

2 zwei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 60 sechzig 1021 tausendeinundzwanzig 

3 drei 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 70 siebzig 1500 tausendfünfhundert 

4 vier 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 80 achtzig 1576 tausendfünfhundertsechsundsiebzig 

5 fünf 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 90 neunzig 2000 zweitausend 

6 sechs 17 siebzehn 27 siebnundzwanzig 100 hundert 3000 dreitausend 

7 sieben 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 101 hunderteins 10000 zehntausend 

8 acht 19 neunzehn 29 neunundzwanzig 201 zweihunderteins 100000 hunderttausend 

9 neun 20 zwanzig 30 dreißig 300 dreihundert 1000000 Million 

10 zehn         400 vierhundert     

  

Přítomný čas místo budoucího 

Er kommt bald Přijde brzy 

Was machst du noch? Co budeš ještě dělat? 

Dann bin ich Onkel Potom budu strýčkem 

V němčině se často používá tvarů přítomného času i pro vyjádření budoucnosti. 
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Bezespojkové věty 

Sie meinen, ich bin noch zu jung. Myslí si, že jsem ještě příliš mladá. 

Ich glaube, er kommt bald. Myslím, že přijde brzy. 

Er sagt, er studiert Geschichte. Říká, že studuje historii. 

Po slovesech " sagen, meinen, glauben .... " je v němčině možné začít větu vedlejší bez spojky. Uvozující věta 

musí být kladná 

  

 

 

SLOVÍČKA LEKCE 2 

německy česky německy česky 

e Familie rodina stricken plést 

groß velký schwimmen plavat 

vorstellen představit e Geschwister sourozenci 

r Vater otec r Bruder bratr 

s Jahr rok e Schwester sestra 

alt starý schon už 

arbeiten pracovat verheiratet vdaná, ženatý 

e Arbeit práce jetzt nyní 

interessant zajímavý bekommen dostat 

oft často bald brzy 

spät pozdě s Kind dítě 

s Haus dům werden stát se (čím) 

zu Hause doma e Tante teta 

nach Hause domů r Onkel strýc 

wandern chodit na výlety erst teprve 

gern rád, ráda r Schüler žák 

basteln kutit e Fachschule střední odborná škola 

viel mnoho ledig svobodný 
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německy česky německy česky 

e Mutter matka e Freundin kamarádka 

r Beruf povolání, zaměstnání bisschen trochu 

e Verkäuferin prodavačka zu příliš 

schwer těžký dick tlustý, -ě 

dann potom, pak r Sport sport 

tun, ich tue činit, konat, dělat Sport treiben sportovat 

fleißig pilný spielen hrát 

immer vždy, stále ganz celý, docela 

schaffen stihnout, dokázat nett milý, -e 

alles všechno manchmal někdy, občas 

nähen šít finden najít, shledávat 

langweilig nudný schlank štíhlý 

lernen učit se heiraten ženit se, vdávat se 

zwar sice nämlich totiž 

leicht lehký, lehce e Zeit čas 

faul líný glauben věřit, domnívat se 

also tedy, tak jung mladý 

r Augenblick okamžik meinen myslet 

klein malý e Eltern  rodiče 
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CVIČENÍ LEKCE 2 

1. Tvořte dvojice podstatné jméno + sloveso 

Spielen, lernen, hören, machen, sein, haben 

Arzt, Mathematik, das Abitur, Tennis, einen Spaziergang, einen Bruder, eine Schwester, Deutsch, 

Musik, Student, Klavier 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2. Které slovo sem patří? 

Spaß, Hause, Beruf, spielt, wie, Sport, als, Abitur, Spaziergang, nach, Jahre 

 

Was sind Sie von …………………………? Ich Arbeite  ………………………… Verkäuferin. 

 

……………………….. alt bist du?  Ich bin siebzehn ………………………… alt. 

 

Das macht viel …………………………! Das Mädchen ………………………… Klavier. 

 

Meine Eltern machen einen …………………………….. 

 

Ist Sara zu ………………………….? 
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3. Dopište chybějící slova – každý sloupec je jeden pád 

der Bruder    

 der Frau   

   das Mädchen 

  der Mutter  

der Hund    

   die Schwester 

  dem Haus  

 des Berufes   

 

 

eine Party    

  einem Spaß  

 einer Familie   

   ein Kind 

ein Tag    

 eines Jahres   

   ein Hobby 

  einer Tochter  

 

 

 

4. Dopište člen určitý ve správném tvaru 

 

……..Verkäuferin bitten.  ………. Arzt fragen.   

 

………. Hund ………. Mädchen  ………. Vater verstehen 

 

………. Mutter danken  ………. Freund ………. Frau 

 

………. Familie kennen  ………. Lehrerin antworten 
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5. Napište o sobě a Vaší rodině 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Tvořte věty se slovesem „haben“ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Přeložte 

 

Pracuješ?   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ne, nepracuji, studuji práva. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Nemáme žádného koníčka. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

To není těžké.   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ne, nehrají na klavír.  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Nebydlíme v Praze.  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Dopište přídavná jména 

Jung schwer  verheiratet alt ledig schlas faul fleißig  klug 

 

Deutsch ist ……………………………… Wie ……………………………… bist du? 

 

Martin ist noch ………………………………, aber Frau Novak ist schon ……………………………… 

 

Wir lernen nicht gern, wir sind ……………………………… 

 

Ich finde meine Mutter ………………………………, sie arbeitet viel. 
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Petr studiert Mathematik, ich finde Petr ……………………………… 

 

Petra ist noch ………………………………, sie ist erst elf. 

 

Ihr treibt viel Sport, ihr seid ……………………………… 

 

 

 

 

9. Napište slovy 

 

6  ………………………………   25 ……………………………… 

 

13 ………………………………   62 ……………………………… 

 

9 ………………………………   38 ……………………………… 

 

16 ………………………………   91 ……………………………… 

 

4 ………………………………   84 ……………………………… 

 

12 ………………………………   77 ……………………………… 

 

10. Napište otázky k následujícím odpovědím 

 

Ich heiße Sara. ……………………………… 

 

Wir kommen aus Prag. ……………………………… 

 

Es geht Petr gut. ……………………………… 

 

Ich finde das Haus toll. ……………………………… 

 

Amelie ist Deutschlehrerin. ……………………………… 

 

Martin studiert Deutsch. ……………………………… 

 

 

 

 


