
	  
NJ9.A_zadání	  na	  týden	  8.6.2020	  –	  12.6.2020	  
	  
8.6.	  pondělí	  
1.	  opakování:	  Jak	  tvoříme	  perfektum	  (minulý	  čas)	  
pravidelných	  sloves,	  sloves	  s	  odlučitelnou	  předponou	  a	  
sloves	  končící	  na	  –ieren	  
	  
2.	  	  dnes	  si	  probereme	  slovesa	  pravidelná	  s	  neodlučitelnou	  
předponou	  (be-‐,	  ge-‐,	  er-‐)	  
tato	  slovesa	  nepřibírají	  předponu	  ge-‐	  
besuchen	  –navštívit	  	  Ich	  habe	  meine	  Tante	  besucht.	  –	  
Navštívila	  jsem	  tetu.	  	  
gehören-‐	  patřit	  Das	  hat	  dir	  nicht	  gehört.	  –	  To	  ti	  nepatří.	  
erzählen	  –	  vyprávět	  Das	  hast	  du	  nie	  erzählt.	  –	  To	  jsi	  nikdy	  
nevyprávěl.	  	  
	  
3.	  doplň	  slovesa	  v	  perfektu	  
Der	  Garten	  ………..zum	  Haus	  ………………(gehören)	  
Ich	  …………	  ihm	  sofort	  ………………………….(antworten)	  
Was	  …………….	  du	  gestern	  ……………………………..?	  (machen)	  
Er	  ………………..bis	  jetzt	  …………………………………(telefonieren)	  
Was	  	  ………………du	  ……………………………….?	  (bestellen)	  
	  

10.6.	  středa	  
1.	  Už	  umíme	  vytvořit	  perfektum	  (minulý	  čas)	  od	  
pravidelných	  sloves	  a	  pravidelných	  sloves	  s	  odlučitelnou	  
předponou,	  s	  koncovkou	  –ieren	  a	  neodlučitelnou	  
předponou.	  	  
	  
2.	  	  Dnes	  nás	  čeká	  poslední	  skupina	  -‐	  slovesa	  vyjadřující	  
pohyb	  	  
wandern-‐putovat	  
aufwachen-‐	  vzbudit	  se	  	  
rutschen	  –	  klouzat	  (se)	  
passiern	  –	  stát	  se	  



na	  místo	  slovesa	  haben	  dosadíme	  sloveso	  sein	  ve	  správném	  
tvaru	  (bin,	  bist,	  ist,	  sind,	  seid)	  
Ich	  bin	  viel	  gewandert	  –	  Hodně	  jsem	  cestoval	  
Du	  bist	  heute	  früh	  aufgewacht.	  –	  Vzbudil	  ses	  dnes	  brzy.	  	  
Die	  Kinder	  sind	  im	  Winter	  gern	  gerutscht.	  Děti	  se	  rády	  
v	  zimě	  klouzaly.	  	  
	  
3.	  Přelož:	  	  
Bydlel	  jsem	  v	  Praze.	  _____________________________________	  
Hrál	  včera	  fotbal.	  ________________________________________	  
Uvařili	  polévku.	  __________________________________________	  
Co	  se	  stalo?_______________________________________________	  
	  
	  
Gramatiku	  +	  překladová	  cvičení	  si	  zapište	  (opište,	  vlepte)	  do	  
ŠS	  	  
	  
TENTO	  TÝDEN	  MI	  CVIČENÍ	  POSÍLEJTE	  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 

 


