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1.6.	  pondělí	  
	  
1.	  PS	  72/3	  
	  
Poslech	  
https://lobkovicovo-‐
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/platt_lobkovicovo_cz/EbwHoNU
8CU9KmgwAh_f9ltEBFnvKKvyBCmJJF4Z2Zbpcug?e=EJZWf6	  
	  
2.	  PS	  72/4a-‐	  vztahuje	  se	  k	  U	  67	  
	  
3.	  PS	  73/4b	  
	  

3.6.	  středa	  
	  
1.	  Začínáme	  probírat	  minulý	  čas,	  který	  se	  nazývá	  perfektum.	  
(němčina	  má	  ještě	  jeden	  minulý	  čas	  a	  ten	  se	  nazývá	  préteritum).	  	  
Perfektum	  je	  složený	  slovesný	  tvar	  a	  používá	  si	  v	  hovorech	  a	  při	  
běžné	  ústní	  komunikaci.	  	  
Přečtete	  si	  text	  U68/2	  
2.	  vlepte	  si	  do	  šs	  tuto	  	  tabulku	  
	  

	  



Nyní	  vám	  tabulku	  postupně	  vysvětlím	  	  
	  

	  
	  
	  
Minulý	  čas	  tedy	  perfektum	  se	  u	  pravidelných	  sloves	  tvoří	  následovně:	  
	  
Pomocné	  sloveso	  haben	  +	  příčestí	  minulé	  
	  
Sloveso	  haben	  se	  časuje,	  tak	  jak	  již	  to	  znáte:	  
Ich	  habe,	  du	  hast,	  er	  hat,	  wir	  haben,	  ihr	  habt,	  sie	  /Sie	  haben	  
Nepřekládá	  se	  však	  jako	  sloveso	  haben-‐	  mít,	  v	  perfektu	  slouží	  jako	  
pomocné	  sloveso	  
Příčestí	  minulé	  se	  tvoří	  následovně:	  	  
Máme	  sloveso	  kaufen	  –koupit	  
Odtrhneme	  koncovku	  -‐en	  a	  přidáme	  -‐t	  vznikne	  kauft	  
Přidáme	  předponu	  ge-‐	  
Vznikne	  nám	  příčestí	  minulé	  gekauft	  	  (tzv.	  Partizip	  II)	  
Stejně	  tak	  tvoříme	  příčestí	  od	  dalších	  sloves.	  
kochen	  –gekocht	  –ich	  habe	  gekocht-‐	  vařil	  jsem	  
malen	  –gemalt-‐	  ich	  habe	  gemalt	  –maloval	  jsem	  
machen	  –gemacht-‐	  ich	  habe	  gemacht-‐	  dělal	  jsem	  	  
	  
Toto	  pro	  dnešek	  stačí	  a	  budeme	  ve	  výkladu	  pokračovat	  příští	  týden.	  
	  
	  
TENTO	  TÝDEN	  MI	  CVIČENÍ	  NEPOSÍLEJTE	  KE	  KONTROLE.	  	  
	  
Pokud	  má	  někdo	  s	  něčím	  problém,	  napište	  mi,	  popř.	  
zavolejte	  např.	  na	  Whatsapp.	  Moje	  číslo	  telefonu	  je	  607	  
857	  758.	  	  
	  
Všechny	  moc	  zdravím	  a	  doufám,	  že	  jste	  dnešní	  výklad	  
perfekta	  pochopili.	  
	  
H.	  Černá 

 


