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http://eshop.hofmanova.sk/
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ukážka z vysvetlenia časovania pravidelných slovies v prítomnom čase  

 

– jednotlivé osoby sú vysvetlené osobitne  ase 

 
          3. OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA    vo farbe str. 23 
 

 píšete čítate               

                

  sp  šp  Sport, spielen         [šport, špíln]  

  v   f  Vater, von, Vogel         [fát, fon, fógl]    

  y   j   Volleyball, Hockey      [voly
(j)

 bal, haky]  „y“ sa vyskytuje málo, len v cudzích slovách 
 
 

Časovanie nie je jednoduchá vec a keď sa ho chceme naučiť poriadne, nedajú sa všetky osoby naučiť 

v jednej lekcii, či ako sa to dnes v  učebniciach stáva, na jednej dvojstrane. Postupnosť je v jazyku s náročnou 

gramatikou veľmi dôležitá a bude to aj môj princíp číslo jeden pri jej vysvetľovaní. 
 

Začneme 3. osobou jednotného čísla, pretože má tri osobné zámená, „er, sie, es“. Sloveso sa v tomto tvare 

spája s každým podstatným menom a samotné sloveso má len jedinú koncovku: „-t“. 
 

 

koncovka 3. osoby jednotného čísla: „-t“  v pravidelných slovesách pravidlo platí bez výnimky 

 
 on maľuje   er malt  ona maľuje*  sie malt   dieťa maľuje  das Kind malt 

 on (sa) hrá   er spielt   ona (sa) hrá*  sie spielt   ono (sa) hrá   es spielt   

 on (sa) učí   er lernt  ona (sa) učí*  sie lernt  dieťa (sa) učí  das Kind lernt 

 on býva    er wohnt  ona býva*   sie wohnt ono býva   es wohnt  

 

Pozor:     * všimnite si, koľko možných koncoviek je v 3. osobe jednotného čísla v slovenčine 

         a na všetky nám stačí v nemčine jedna jediná 
 

                                 ZÁPOR SO SLOVESOM  „NICHT“ 
 

Zápor je v nemčine trochu iný ako v slovenčine. „nicht“ je až za slovesom a píše sa oddelene 

 

ERIK SPIELT HOCKEY        PETRA SPIELT VOLLEYBALL   
 

  - Wer ist das?          - Wer ist das?      

 - Das ist Erik.           - Das ist Petra.  
- Was macht Erik?          - Was macht Petra?    
 

- Erik spielt Hockey.         - Petra spielt Volleyball.     
 

- Spielt er Hockey gern?        - Spielt sie Volleyball gern?   
 

- Ja, er spielt Hockey gern.       - Ja, sie spielt Volleyball gern.   
 

- Spielt er Fußball auch gern?       - Spielt sie Tennis auch gern?     

- Nein, er spielt Fußball nicht gern.    - Nein, sie spielt Tennis nicht gern.    
 

Výslovnosť:  

E. špílt hoky. Veŗ/ve
a
 ist das? Das ist E. Vas macht E.? E. špílt hoky. Špílt eŗ/e

a
 hoky geŗn/ge

a
n? Ja, eŗ/e

a
 

špílt hoky geŗn/ge
a
n. Špílt eŗ/e

a
 fusbal auch geŗn? Najn, eŗ/e

a
 špílt fusbal nicht geŗn/ge

a
n.   

P. špílt volybal. Veŗ/ve
a
 ist das? Das ist P. Vas macht P.? P. špílt volybal. Špílt zí volybal geŗn/ge

a
n? Ja, zí 

špílt volybal geŗn/ge
a
n. Špílt zí tenis auch geŗn? Najn, zí špílt tenis nicht geŗn/ge

a
n.   

 
Preklad:  

E. hrá hokej. Kto je to? To je E. Čo robí E.? E. hrá hokej. Hrá (on) hokej rád? Áno, (on) hrá hokej rád. Hrá (on) 

rád futbal? Nie, (on)  nehrá futbal rád. / Kto je to? To je P. Čo robí P.? P. hrá volejbal. Hrá (ona) volejbal rada? 

Áno, (ona) hrá volejbal rada. Hrá (ona) rada tenis? Nie, ona nehrá tenis rada.  
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výslovnosť a preklad je za každým článkom  
 

Vety treba tvoriť podľa vzoru a pod obrázkami si ich môžete skontrolovať. Spýtate sa menami aj 

osobnými zámenami, aby ste sa ich naučili do nemeckých viet dávať a aj si odpoviete.  

Použijte kladnú aj zápornú odpoveď. 
 

vzor:   Was macht Peter?  Peter malt.  Peter malt nicht.  

   Was macht er?   Er malt.   Er malt nicht.  (poradie mien: Peter, Lukáš, Adrián, Marek, das Kind) 
 

 
 

Was macht Peter/er? Peter/Er malt./Peter/Er malt nicht. - Was macht Lukáš? Lukáš/Er spielt Hockey. / 

Lukáš/Er spielt nicht Hockey. - Was macht Adrián/er? Adrián/Er liest. / Adrián/Er liest nicht. - Was macht 

Marek/er? Marek/er schreibt. - Marek/er schreibt nicht. - Was macht das Kind/es? Das Kind/Es lacht. /Das 

Kind/Es lacht nicht. 
 

 
Doplňte koncovky 3. osoby jednotného čísla:  

Was mach- Adrián? Er schreib-. Was schreib- er? Er schreib- deutsch. Schreib- Petra auch deutsch? Ja, sie 

schreib- auch deutsch. Sie schreib- auch englisch. Was mach- Florin? Er lern- . Wohn- Sára in Senica? Nein, 

sie wohn- nicht in Senica, sie wohn- in Piešťany.  

Spiel- Maroš gern Tennis? Ja, er spiel- gern Tennis. Er spiel- auch Fußball oft. Er spiel- auch Hockey oft und 

gern. Wer wein-? Tinko wein-. Wer mal-? Xénia malt. Mal- sie schön? Ja, Xénia mal- schön. 
 

Ako je to správne?  

Was macht Adrián? Er schreibt. Was schreibt er? Er schreibt deutsch. Schreibt Petra auch deutsch? Ja, sie 

schreibt auch deutsch. Sie schreibt auch englisch. Was macht Florin? Er lernt. Wohnt S. in Senica? Nein, sie 

wohnt nicht in Senica, sie wohnt in Piešťany. 

Spielt Maroš gern Tennis? Ja, er spielt gern Tennis. Er spielt auch Fußball oft. Er spielt auch Hockey oft und 

gern. Wer weint? Tinko weint. Wer malt? Xénia malt. Malt sie schön? Ja, Xénia malt schön. 
 

…………….. 
 

ako je to správne je za každým cvičením  
 

Preložte:   
on maľuje, ona nepíše, dieťa sa učí, kto hrá? on sa smeje, ona tancuje, ono neplače, ono cvičí 
 

Ako je to správne?  

er malt, sie schreibt nicht, das Kind lernt nicht, wer spielt?, er lacht, sie tanzt, es weint nicht, es turnt 

 

 

                Wer wohnt in ... ? 

 

 
                    

 
                    
                   
                   
                  
                     
 
 

…………….. 
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KAPITOLA 19     OSOBNÉ ZÁMENÁ       
 

Bez osobných zámen sa nezaobídeme. Ako sa prekladá množstvo slovenských osobných zámen minimom  

nemeckých?     
 

Pozor:     Keď je so zámenom predložka, mení sa tvar zámena v závislosti od predložky       
 

● 1. a 4. pád ženského a stredného rodu, „sie“ a „es“ je rovnaký 

● 3. pád mužského a stredného rodu od „er“ a „es“ je rovnaký 

Pozor:     *  slovenský preklad platí len pre konštrukcie bez predložiek,  

          akonáhle bude osobné zámeno s predložkou, osobné zámeno v slovenčine zmení tvar 
            (viď ďalšia strana)  

  

 1. ich    du    er    sie          ●  es                  jednotné číslo 
     (ja)    (ty)    (on)   (ona)    (ono)                

 3. mir    dir    ihm ●   ihr     ihm ●          

      (mne, mi*) (tebe, ti)  (jemu, mu) (jej)    (jemu, mu)  
         mu)           

 4. mich   dich   ihn   sie     es        

      (mňa, ma*) (teba, ťa)  (jeho, ho)  (ju)      (jeho, ho)    

                        
   komu? čomu? kde?   3. aus (z), bei (u, pri), mit (s), nach (po), von (o, od), zu  (k) 

     koho? čo? kam?        4. durch (cez), für (pre, za), gegen (proti), ohne (bez), um  (o, okolo, za)   
    

    

 1.  wir         ihr    sie      ●   Sie                     množné číslo 
     (my)   (vy)   (oni)   (Vy)                 

 3. uns ►      euch   ihnen   Ihnen        ● 1. a 4. od „sie“ a „Sie“ je rovnaký    
     (nám)    (vám)   (im)   (Vám)               

 4.  uns ►   euch   sie    Sie           ► 3. a 4. pád od „wir“ a „ihr“ je rovnaký  
     (nás)   (vás)   (ich)   (Vás) 

 

                
 

 ak sa učíte 3. p., spojte spolu červené riadky                 
 

napr.  so mnou:  červená predložka „mit“ + červený tvar osobného zámena „ja“      = mit mir   

  ak sa učíte 4. p., spojte spolu zelené riadky  (hore vľavo)   
    

napr.  pre mňa:  zelená predložka „für“ + zelený tvar osobného zámena „ja“   = für mich     

                          

 1. ich  du  er         sie       es               1.  ich  du  er  sie       es   

 4. mich dich ihn       sie       es          3.  mir dir  ihm  ihr      ihm    

                               
 4. durch, FÜR, gegen, ohne, um           3. aus, bei, MIT, nach, von, zu       
 
 

Platí pre všetky predložky!  
 

Ako spojíme červenú predložku  „MIT“ s červeným osobným zámenom, tak spojíme všetky predložky s 3. p.  

Ako spojíme zelenú predložku  „FÜR“ so zeleným osobným zámenom a tak spojíme všetky predložky so 4. p. 
 
 

Nie je to nič komplikované, stačí si len dobre všimnúť farebný princíp tvorenia, pospájať červené a zelené tvary a 

zautomatizovať si správne konštrukcie. A nie je kde spraviť chybu! 
 

Ako v nemeckej gramatike vždy, všetko má jasné pravidlá a nie je tu žiadna výnimka.  
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A ako sa menia tvary osobných zámen*  v slovenčine v spojení s predložkou**? 
 

základný význam       význam s predložkami   

        
 

  mir *   =  mne/mi   ale  mit mir  **   =  so mnou          bei mir **   = u mňa  
 

  dir *   =  tebe/ti    ale  mit dir  **    =  s tebou          bei dir **   = u teba  
 

  ihm   =  jemu/mu  ale  mit ihm    =  s ním            bei ihm **   = u neho  
 

  ihr   =  jej    ale  mit ihr     =  s ňou           bei ihr **   = u nej 

    

  mich   =  mňa/ma  ale  gegen mich =  oproti mne  
 

  dich    =  teba/ťa  ale  gegen dich   =  oproti tebe  
 

  ihn   =  jeho/ho  ale  für ihn     =  pre neho   
   

  sie    =  ju    ale  ohne sie       =  bez nej, bez nich   für sie  **   = pre ňu, pre nich  

 
 
Pozor:   so všetkými nemeckými predložkami s 3. pádom sa miesto slovenských tvarov zámena „kto“ dá  

    V pádových otázkach jeden jediný nemecký tvar = wem 

 

Preložte:  

o kom?, s kým?, u koho? z koho?, pri kom?, po kom? ku komu?  
 

Ako je to správne? 
 

von wem?, mit wem?, bei wem?, aus wem?, bei wem?, nach wem?, zu wem? 

 

Preložte:  najskôr bezpredložkové tvary (vo farebnom vysvetlení spájať červené tvary) 

 

…………….. 
 

3. pád   mne  jemu  jej  tebe  nám im   Vám  vám            
   

    mir  ihm  ihr  dir   uns ihnen  Ihnen  euch  

    
a teraz tie s predložkami: 

 

z (zo)   mňa   teba  neho nej   nás  vás   nich  Vás   

pri    ňom  nej   tebe mne  nich nás   Vás  vás 

s (so)    tebou  nimi  nami ňou  ním vami  Vami  mnou 

k (ku)   tebe  mne  nám nej   nemu Vám  nim  vám 

aus   mir  dir   ihm ihr   uns euch  ihnen  Ihnen 

bei    ihm  ihr   dir  mir  ihnen uns  Ihnen  euch 

mit   dir   ihnen  uns ihr   ihm euch  Ihnen  mir 

zu    dir   mir   uns ihr   ihm Ihnen  ihnen  euch 

 
Preložte:    

ku mne, od teba, od nej, k nemu, od neho, s nami, z nich, z Vás, s ním, s ňou, od vás, k nej,  

po tebe, po ňom, u nich, u nás, u mňa, k nám, k nim, k Vám, od nás, ku mne, od teba, od nich 
 

Ako je to správne?   

zu mir, von dir, von ihr, zu ihm, von ihm, mit uns, aus ihnen, aus Ihnen, mit ihm, mit ihr, von euch, zu ihr, 

nach dir, nach ihm, bei ihnen, bei uns, bei mir, zu uns, zu ihnen, zu Ihnen, von uns, zu mir, von dir, von ihnen  

…………….. 
 

  

   Osobné zámená si môžete otestovať vo Veľké komentované testy v nemčine, kapitola 15, 20, 21. 
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KAPITOLA 63      MINULÝ ČAS  
 

Minulý čas je náročné učivo, pretože mnoho slovies je v nemčine podobne ako v iných jazykoch 
nepravidelných. Majú zmeny v prítomnom čase, ktoré ste už naučili, ale podstatne viac slovies má 
nepravidelnosti v tvorení práve minulého času. Zloženého (perfektum) aj jednoduchého (préteritum). 

Začneme perfektom, teda zloženým minulým časom a bude nám dlho stačiť len tento jeden.  
Takže poďme naň!  
 

                                  

                                                  *             

  1.   ich  habe ●  ...             gemacht .       1.  (ja) ●  som  robil    oznamovacia veta klad 
 

  2.   du hast   ...              -  “   -              2.  (ty)    si   - “  - 

  3.   er  hat   ...         gemacht .       3.  (on)    robil           

  1.   wir haben   ...         gemacht .       1.  (my)   sme  robili    * rámcová konštrukcia 

  2.   ihr habt   ...              -  “   -              2.  (vy)    ste   - “  -      

  3.   sie haben   ...              -  “   -              3.  (oni)     - “  -       miesto ... daj celú vetu        

        Sie haben   ...         gemacht .             (Vy)   ste   robili     
 
 
Veta v minulom čase začína ako veta v prítomnom čase, teda podstatným menom alebo osobným zámenom 
v 1. páde. Miesto časovaného tvaru slovesa na druhom mieste je časovaný tvar pomocného slovesa „haben“. 

Potom nasleduje celá veta, označená ... . Príčastie, v našom prípade „gemacht“ je na konci vety.  

 
                                  
                                                  *             

  1.   ich  habe ●  ...  nicht   gemacht .        1.  (ja) som  nerobil   zápor 
 

  2.   du hast    ...      -   “    -           2.  (ty)    si    -  “   - 

  3.   er  hat    ... nicht   gemacht .     3.  (on)    nerobil      nicht  je tesne pred 

                            príčastím    

  1.   wir haben    ...   nicht   gemacht .        1.  (my)   sme  nerobili      na konci vety    

  2.   ihr habt    ...       -   “    -          2.  (vy)    ste    -  “   -    

  3.   sie haben   ...       -   “    -           3.  (oni)      -  “   -  

        Sie haben   ...   nicht   gemacht .              (Vy)    ste   nerobili    
 
 
   ● Častou chybou je, že sa prekladajú tvary „som, si, sme, ste“ doslova slovesom „byť“, teda „ich bin, du bist  

 
● Uvedomte si,  
   že s pravidelnými slovesami i s množstvom nepravidelných je v zloženom minulom čase „haben“  
   a „ich habe (du hast …) gemacht“ je preklad celého slovenského minulého času,  
   teda i slovenského „ (ja) som, (ty) si, (my) sme, (vy/Vy) ste)“ 

                 „ich habe gemacht“ = „(ja) som robil/robila“! 
 
 

Pozor:   3. osoba jednotného čísla „er, sie, es“ je rovnaká!  
osobné zámeno - podmet v SJ nemusí byť, v NJ musí! 

 
                               

                                          *             

  1.  ►  habe ● ich  ...      gemacht ?        1.  (ja) som  robil?   otázka  

  2.   hast   du  ...          -   “    -         2.  (ty)    si    - “  - 

  3.   hat   er   ...   gemacht ?     3.  (on)    robil?        klad 

  1.   haben   wir  ...       gemacht ?        1.  (my)   sme  robili?   prehadzuje sa slovosled 

  2.   habt   ihr   ...               -   “    -         2.  (vy)    ste   - “  -   

  3.   haben  sie  ...               -   “    -         3.  (oni)     - “  -  

        haben  Sie  ...       gemacht ?             (Vy)    ste  robili?   

 
► doplň prípadne opytovacie zámená („wer, was, warum, wo, wie viel, wohin, wann, mit wem…“) 
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V otázke sa mení osobné zámeno s časovaným tvarom pomocného slovesa „haben“. Ďalšia časť vety, označená ... , 

sa nemení a príčastie je rovnako na konci vety.   
 

 

Doplňte slovesá v  prítomnom i minulom čase: 

Wo - du (wohnen)? Ich - lange in Senica (wohnen). - dein Freund lange in Bratislava (wohnen)? Ja, er wohnt 

dort auch jetzt. Wir  - es gerade jetzt im Radio (hören). Kiko (sein) krank. Er - sich schlecht (fühlen). Er  - lange  

(weinen). Jetzt (sein) er schon gesund. Er (lachen) wieder. Warum - ihr nicht dieses Buch (kaufen)? Wir - es 

nicht (brauchen). Am Morgen (kämmen) ich mich und (putzen) die Zähne.  

Wie - Lucia das Mittagessen  (schmecken)?  
(vety v krátkom minulom čase/préterite viď str. 218) 
 
Ako je to správne?:  

prítomný čas: 

Wo wohnst du? Ich wohne lange in Senica. Wohnt dein Freund lange in B.?  

Ja, er wohnt dort auch jetzt. Wir hören es gerade jetzt im Radio.  

Kiko ist krank. Er fühlt sich schlecht. Er weint lange. Jetzt ist er schon gesund. Er lacht wieder.  

Warum kauft ihr nicht dieses Buch? Wir brauchen es nicht. Am Morgen kämme ich mich und putze  mir die 

Zähne. Wie schmeckt Lucia das Mittagessen?  

 
minulý čas: 

Wo hast du gewohnt? Ich habe lange in Senica gewohnt. Hat dein Freund lange in  

Bratislava gewohnt? Ja, er wohnt dort auch jetzt. Wir haben es gerade jetzt im 

Radio gehört. 

K. war krank. Er hat sich schlecht gefühlt. Er hat lange geweint. Jetzt ist er schon 

gesund. Er hat wieder gelacht.  

Warum habt ihr dieses Buch nicht gekauft? Wir haben es nicht gebraucht. Am 

Morgen habe ich mich gekämmt und die Zähne geputzt. Wie hat L. das 

Mittagessen geschmeckt?  
 

Preložte: 
chýbala (ona)?     chýbala som (ja)      kto chýbal?      nechýbala si (ty) 
povedali (oni)      nepovedala (ona)     kto povedal?      povedali ste (vy)?    
(ty) si pozerala    kto nepozeral?      pozerali ste (Vy)?    pozerali (oni)   
kúpil som (ja)     nekúpil (on)       kúpili sme (my)    kúpili (oni)?    
 
Pozor na zmenu slovosledu pomocného slovesa v otázke. 
 
Ako je to správne?  
hat sie gefehlt?    ich habe gefehlt    wer hat gefehlt?   du hast nicht gefehlt  
sie haben gesagt    sie hat nicht gesagt    wer hat gesagt?    habt ihr gesagt?   
du hast geschaut   wer hat nicht geschaut?   haben Sie geschaut?   sie haben geschaut 
ich habe gekauft    er hat nicht gekauft    wir haben gekauft   haben sie gekauft? 
 
………………….. 
 
Preložte krátke konštrukcie známych slovies v minulom čase: 

priniesli (oni)      nepriniesla (ona)     kto nepriniesol?     priniesli ste (vy)?    
(ty) si nehľadala    kto hľadal?       hľadali ste (Vy)?    hľadali (oni)   
potreboval som (ja)    nepotreboval (on)     potrebovali sme (my)   potrebovali (oni)?    
verila (ona)?      neverila som (ja)      kto neveril?      verila si? 
smiali sa (oni)      smiala si sa (ty)?     kto sa smial?      smiala som sa (ja)   
 

Ako je to správne?  
sie haben geholt    sie hat nicht geholt    wer hat nicht geholt?   habt ihr geholt?   
du hast nicht gesucht  wer hat gesucht?     haben Sie gesucht?   sie haben gesucht 
ich habe gebraucht   er hat nicht gebraucht   wir haben gebraucht   haben sie gebraucht? 
hat sie geglaubt?    ich habe nicht geglaubt  wer hat nicht geglaubt? hast du geglaubt? 
sie haben gelacht    hast du gelacht?     wer hat gelacht?    ich habe gelacht 

………………….. 
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KAPITOLA 68    MODÁLNE SLOVESÁ    
 

Spôsobové slovesá tvoria minulý čas jednoducho, ako všetky pravidelné slovesá, teda príponou „-te“, ktorú 

dáme ku kmeňu slovesa. V minulom čase je samohláska ako v neurčitku, len bez prehlásky. Výnimkou je len 

sloveso „wissen“, kde sa kmeňová samohláska „i“ mení  na „u“. Viď rámček. 
             

Hlavnou výnimkou je však to, že spôsobové sloveá rovnako ako pomocné „haben“ a „sein“ sa v nemčine používajú v 

krátkom, jednoduchom minulom čase. Ostatné slovesá sa hovoria najčastejšie v zloženom minulom čase. A presne 

tieto tvary sa ideme naučiť. 
 
Pre porovnanie tvarov modálnych slovies je tu aj prítomný čas tejto zvláštnej skupiny nemeckých 
slovies. 

 
         RÁMCOVÁ KONŠTRUKCIA = DRUHÉ SLOVESO NA KONCI VETY 

 

Vo vete vytvárame tzv. rámcovú konštrukciu - je označená šípkou ●. Časovaný tvar modálneho slovesa je na 

začiatku vety. Plnovýznamové sloveso v neurčitku, ktoré uvádza,  
 

čo „môžem - viem - musím - mám - chcem urobiť“, je na konci vety.  

 
 
 

    dürfen     können   müssen     sollen  wollen    mögen   wissen   
  

    (smieť)  (môcť, vedieť) (musieť)    (mať   (chcieť)    (mať rád)   (vedieť) 
             urobiť)     
prítomný čas 

 

 1. ich   darf     kann + ●   muss       soll +● will      mag   weiß ►  

 2. du   darfst     kannst   musst       sollst   willst      magst   weißt 

 3. er   darf      kann    muss       soll      will      mag   weiß  

  

 1. wir   dürfen    können   müssen      sollen  wollen     mögen  wissen 

 2. ihr   dürft     könnt       müsst       sollt   wollt      mögt   wisst 

 3. sie    dürfen    können   müssen      sollen  wollen     mögen  wissen 

     Sie        - “  -       - “  -       - “  -         - “  -    - “  -          - “  -     - “  - 
 

     ●  vedieť + ďalšie sloveso ► vedieť bez ďalšieho slovesa vo vete 
 

 

minulý čas jednoduchý 

                   

1. ich   durfte    konnte + ●  musste      sollte+● wollte     mochte  wusste  

2. du   durftest  konntest   musstest   solltest wolltest     mochtest  wusstest 

3. er   durfte   konnte       musste      sollte    wollte       mochte  wusste 
 

1. wir   durften   konnten   mussten     sollten wollten      mochten  wussten 

2. ihr   durftet  konntet     musstet     solltet   wolltet      mochtet   wusstet 

3. sie    durften  konnten   mussten    sollten wollten      mochten  wussten 

     Sie        - “  -       - “  -       - “  -         - “  -    - “  -          - “  -     - “  - 

 

 1.   (ja)   som smel  mohol/vedel  musel   mal   chcel        vedel   

 2.   (ty)   si    smel         - “  -   musel   mal   chcel        vedel      
 3.    (on)    smel         - “  -   musel   mal   chcel        vedel   

 1.    (my) sme smeli  mohli/vedeli  museli   mali   chceli       vedeli      

 2.    (vy)  ste  smeli         - “  -   museli   mali   chceli       vedeli 

 3.   (oni)     smeli         - “  -   museli   mali   chceli       vedeli     

   (Vy)  ste  smeli         - “  -   museli   mali   chceli       vedeli 
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           SLOVOSLED VO VETE 

 

mod. sloveso  + CNV*  +    neurčitok slovesa**.   

 
       

 Ich konnte deutsch   sprechen.    Ja           som vedel    hovoriť nemecky. 

 Lea musste es      sagen.     Lea  to musela    povedať. 
 Wir sollten ihm     helfen.        Mali sme   mu pomôcť. 
 Mia wusste  es noch nicht.         Mia to   nevedela       ešte. 

 

* CNV = Celá Nemecká Veta = ostatné slová vo vete okrem podmetu a prísudku 

** druhé sloveso  je vždy na konci vety 

 
Všetky modálne slovesá sú vysvetľované a precvičované osobitne. 

  

            „WISSEN“  „VEDIEŤ“ V MINULOM ČASE 
 

Už sme sa naučili používať správne sloveso „wissen“ v prítomnom čase. Pozrime sa, ako sa toto sloveso používa  
 

v minulom. Hlavne si uvedomte rozdiel medzi „wissen“ a „können“. Zopakujeme si ho tu: 

 
Po „können“ bude vo vete ešte jedno sloveso. Ak nie je, tak vyplýva z predchádzajúceho rozprávania, len ho 
netreba zopakovať: 

 

                 

Vedeli sme to urobiť, napísať, pomôcť...   Wir konnten  es   machen, schreiben, lesen ...  
 

    Po „wissen“ vo vete nesmie byť žiadne ďalšie sloveso. Sloveso znamená, že niečo vieme,  

    lebo máme o tom informáciu, videli sme to, čítali sme to, počuli sme o tom: 
 

Vedeli sme to.          Wir wussten  es.   

 
 
 1. ich  wusste    *  1.  (ja)  som*  vedel    préteritum    

 2. du  wusstest   2.  (ty)  si*  vedel    

 3. er  wusste   3.  (on)   vedel    * slovenské som, si, sme, ste ako súčasť  
 

 sie  wusste    (ona)   vedel    nemeckého minulého času neprekladáme 

 es  wusste    (ono)   vedel     .             

 1. wir wussten   1.  (my) sme  vedeli    * 1 a 3. osoba jednotného čísla je rovnaká 

 2. ihr  wusstet   2.  (vy)  ste  vedeli          

 3. sie  wussten   3.  (oni)   vedeli    Ich konnte  es  machen, schreiben, lesen ...  

  Sie  wussten     (Vy) ste  vedeli    Ich wusste  es. 
 
 

Daj do minulého času: (wissen) = (*)  
(wissen) du es schon? Nein, ich (*) nichts. Alle (*) es, nur du (*) es nicht? Ich will es auch (*). (*) ihr es auch 

nicht? Wir (*) es lange. (*) es auch? Ja, ich (*) es auch schon seit Montag. 
 

Ako je to správne?   Wusstest du es schon? Nein, ich wusste nichts. Alle wussten es, nur du wusstest es 

         nicht? Ich wollte es auch wissen. Wusstet ihr es auch nicht? Wir wussten es lange. 

         Wussten Sie es auch? Ja, ich wusste es auch schon seit Montag.  
      

Doplňte správne tvary modálnych slovies v minulom čase: 

(wissen) du davon? Jetzt (wissen) ich das. Wir (müssen) gewinnen. (können) schon Lukáš spielen? Ja, er 

(können). Er (sollen) nicht viel spielen, aber er (wollen) schon auf dem Eis endlich sein. Ich war froh, wir 

(können) wieder mit ihm zusammen spielen. 
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Ako je to správne? 

Wusstest du davon? Jetzt wusste ich das. Wir mussten gewinnen. Konnte schon Lukáš spielen? Ja, er konnte. 

Er sollte nicht viel spielen, aber er wollte schon auf dem Eis endlich sein. Ich war froh, wir konnten wieder mit 

ihm zusammen spielen. 
 
 

  

  Modálne slovesá si môžete otestovať vo Veľké komentované testy v nemčine, kapitola 39. 
 

 
 

ukážka z vysvetlenia časovania nepravidelných slovies v minulom čase podľa jednotlivých skupín  

 

 

KAPITOLA 78  NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ SKUPINY „EI - IE - IE, I - A - E“ 
 

A teraz začneme nepravidelné slovesá podľa skupín zmien kmeňových samohlások. Učiť sa takto podľa skupín je 

výhodné, pretože sa naraz naučíme nám známe slovesá, ktoré tvoria minulý čas rovnako. Lepšie sa tak 

tvary zautomatizujú a zapamätajú!  

My sa budeme teraz učiť len zložený minulý čas, s krátkym minulým časom, ktorému patrí samohláska 

uprostred*, sa tak stretneme až neskôr. 

 
 
  zu Fuß peši  bleiben    ostať     e Busshaltestelle    
  r Brief  list    e/s E-mail   email  autobusová zastávka   
  

  [cu fús – blajbn - bushalteštele  - bríf - emajl]     

mn. č.: die Bushaltestellen, die Briefe, die E-mails 

 

 
      DIE FAHRT NACH TRNAVA 

 

Ich wohne in Senica. Gestern war ich in Trnava. Wie bin ich dort gefahren?  
 
 

Ganz einfach war das nicht. Schaut doch! Ich bin zuerst mit dem Bus und  
 
 

dann mit dem Zug gefahren und  so musste ich zweimal umsteigen.  
 
 

Zuerst bin ich zu Fuß zum Bus gegangen. Auf der Busshaltestelle  
 
 

bin ich eingestiegen und auf unserem Bahnhof bin ich wieder ausgestiegen.  
 
 

Dann habe ich einige Minuten gewartet und dann ist mein Zug gefahren. 
 

Ich bin wieder eingestiegen. In Kúty musste ich in einen Schnellzug umsteigen.  
 

In 30 Minuten war ich endlich in Trnava.  

 

 skupina  EI-IE-IE    
     

               ich habe/ich bin** +              

   
 

písať    schreiben    geschrieben       steigen    gestiegen**   stúpať     
  

nastúpiť  ein/steigen   ein/gestiegen**    aus/steigen  aus/gestiegen**  vystúpiť   
  

prestúpiť   um/steigen  um/gestiegen**    bleiben    geblieben**   ostať   

 
 
Pozor:    steigen je základom štyroch slovies v tejto skupine, minulý čas je u základného slovesa rovnaký 
  

    ako u slovesa s rovnakým základom s predponami, odlučiteľnými či 
     neodlučiteľnými  
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Preložte:   
Kde si zostala? Komu si písal? Ako si to písala? Kde si nastúpil? Oni nastúpili pred domom. Oni nenastúpili. 

Kde ste prestúpili? Prečo si ešte neprestúpila? Prestúpili v Senici? (My) sme dlho ležali na slnku. Prečo si 

neležal v posteli? Kto sedel s tebou? Peter sedel so mnou. Janka bola chorá, ležala celý deň v posteli. 
 

Ako je to správne?  

Wo bist du geblieben? Wem hast du geschrieben? Wie hast du es geschrieben? Wo bist du eingestiegen? Sie 

sind vor dem Haus eingestiegen. Sie sind nicht eingestiegen. Wo seid ihr umgestiegen? Warum bist du nicht  

umgestiegen? Sind sie in Senica umgestiegen? Wir haben lange in der Sonne gelegen. Warum hast du nicht 

im Bett gelegen? Wer hat mit dir gesessen? P. hat mit mir gesessen. J. war krank, sie hat den ganzen Tag im 

Bett gelegen. 

 
………………….. 

 

ukážka z vysvetlenia časovania skloňovania prídavných mien 

 
 
určitý člen    

  

Stačí sa pozrieť na farebné tabuľky a je jasné, že možností koncoviek prídavných mienpo určitom člene 
je ozaj minimum – dokonca len DVE!  
 
Keď si predstavíme slovenský jazyk s kopcom vzorov v každom rode, s kopcom výnimiek, tak len buďme 
radi, že sa ako cudzí jazyk neučíme práve náš materinský jazyk 
 
           

mužský rod         ženský rod         stredný rod    

   

1. der   gute ►    Vater          die   gute ► Mutter       *    das      gute ►    Kind         

2. des   guten  Vaters ●         der      guten   Mutter         des     guten   Kindes ●    

3. dem    guten ● Vater         der    guten ●  Mutter            dem     guten ●  Kind   

4. den ◌  guten ● Vater         die       gute    Mutter            das   gute   Kind   

  

►  tu je v 1. páde rod podstatného mena jasne určený v určitom člene, preto je tu u prídavných mien všetkých  
    troch rodov „luxus rovnakej koncovky“ 

●  pozor na koncovku podstatných mien mužského a stredného rodu „-(e)s“ v 2. páde jednotného čísla 

*  2. a 3. pád ženského rodu je rovnaký 

●  v 2. aj 3. pád má prídavné mená vo všetkých troch rodoch s rovnakou koncovkou - „-en“    

●  4. p. (A) mužského rodu je tzv. „-en pád“ = oba členy aj prídavné mená (neskôr aj zámená, radové číslovky)  

   majú túto koncovku     
  

  komu? čomu? kde?  3.   aus (z), bei (u, pri), mit (s), nach (po), von (od, o), zu (k) 

          3. i 4. in (v, do), auf (na),  an (na, pri, k), vor (pred), hinter (za), unter (pod), 
              über (nad), neben (vedľa), zwischen (medzi)    
  koho? čo? kam?       4.  durch, für, gegen, ohne, um (bis - v časových konštrukciách)   
 
Pozor:  ako po určitom člene sa skloňuje aj po „dieser, jeder, welcher“   
 
  
           AKO SA JEDNODUCHO NAUČÍTE SKLOŇOVAŤ V 3. A 4. PÁDE 
 

Pozor:   ak sa učíte 3. pád, spojte červené riadky tabuľky   
   

   napr. s (otcom):  červená predložka mit + červený tvar mužského členu (= dem/einem)    

 
       s dobrým otcom         mit dem/einem  guten  *  Vater     *  v 3. páde je rovnaký tvar 

     s dobrou matkou        mit der/einer   guten  *  Mutter        prídavného mena     

     s dobrým dieťaťom        mit dem/einem  guten  *  Kind       vo všetkých rodoch 
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ozor:   ak sa učíte 4. pád, spojte zelené riadky tabuľky   
     

   napr. pre (mamu): zelená predložka für + zelený tvar ženského členu (= die/eine)    

  
      pre dobrého otca          für den/einen  guten   Vater    

     pre dobrú matku     für die/eine   gute    Mutter   
     pre dobré dieťa          für das    gute   Kind  
            für ein    gutes   Kind 
 

  

………………….. 

 
 
KAPITOLA 87    URČITÝ ČLEN   NOMINATÍV/1. PÁD   viď str. 183 vo farbe 
 

Najskôr poďme na nominatív. Nemecká gramatika je v tomto jednoznačná, presná a logická. Navyše aj celkom 

jednoduchá. Veď miesto množstva slovenských koncoviek v troch rodoch, množstva vzorov, má nemecké 

skloňovanie len malý počet koncoviek. A len nominatív jednotného čísla po neurčitom člene má v každom rode inú. 

Je ale stále iba jediná pre každý rod. A ako je to v nominatíve po určitom člene? 
 

Tu nás čaká milé prekvapenie. Po určitom člene majú prídavné mená všetkých troch rodov v nominatíve 

rovnakú koncovku „-e“.  
 
 

 der Lehrer   der  gute  Lehrer      dobrý  učiteľ    mužský rod 

 die  Lehrerin   die  gute  Lehrerin    dobrá  učiteľka    ženský rod 

 das Mädchen  das  gute  Mädchen     dobré  dievča    stredný rod 

 

 
Doplňte správne koncovky prídavných mien v nominatíve jednotného čísla: 

d- gut- Freund    d- schön- Schwester   d- neu- Nachbar    d- warm- Pulli 

d- wichtig- Spiel    d- lang- Unterricht   d- wichtig- Arbeit   d- klein- Stadt 

d- gelb- Bluse     d- rot- Kleid      d- schwarz- Hose   d- braun- Hund 

d- grün- Hemd    d- deutsch- Buch    d- fleißig- Junge   d- schwer- Beispiel 

 
Ako je to správne? 

der gute Freund    die schöne Schwester   der neue Nachbar   der warme Pulli 

das wichtige Spiel    der lange Unterricht   die wichtige Arbeit   die kleine Stadt 

die gelbe Bluse     das rote Kleid     die schwarze Hose   der braune Hund 

das grüne Hemd    das deutsche Buch    der fleißige Junge   das schwere Beispiel 

 
Dajte do nominatívu prídavné mená zo zátvorky: 

VZOR:  der alte Freund  die neue Mitschülerin   das schöne Auto 

(alt, jung, neu, groß, klein, schwarz, weiß deutsch, schnell, schwer, leicht...) 

 

 
 
………………….. 
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ukážka z vysvetlenia jednoduchého minulého času pravidelných slovies  
 

 

         JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS         pravidelné slovesá  

 

Pravidelné slovesá priberajú ku kmeňu koncovku minulého času „-te“. Okrem 1. a 3. osoby jednotného čísla, 
ktoré sú bez koncovky*, ďalšie osoby ešte priberajú koncovky jednotlivých osôb. 
 
 

 1.  ich  machte      *        1.  (ja)   som robil    cvičenia str. 218 

 2.  du   machtest          2.  (ty)   si   - “  -        
 3.  er   machte            3.  (on)      robil     

 1.  wir machten          1.  (my)  sme  robili    kladná veta      

 2.  ihr   machtet           2.  (vy )  ste   - “  -       
 3.  sie   machten          3.  (oni)    - “  -      * 1. a 3. osoba jedn. čísla je  

      Sie   machten               (Vy)   ste   robili         rovnaká vo všetkých slovesách 

 

 

 1.  ich machte       *  nicht      1.  (ja)   som nerobil   záporná veta 

 2.  du   machtest     - “  -        2.  (ty)   si       -  “   -    
 3.  er   machte         nicht       3.  (on)         nerobil  

 1.  wir  machten     nicht       1.  (my)  sme  nerobili     
 2.  ihr  machtet         - “  -        2.  (vy )  ste       -  “   -     
 3.  sie  machten       nicht       3.  (oni)        -  “   -      
  Sie machten        - “  -             (Vy)   ste     nerobili  

 
 

 1.   **  machte ich?        1.  (ja)   som    robil?     otázka klad  

 2.       machtest du?        2.  (ty)   si     - “  -   
 3.        machte    er?       3.  (on)      robil?             prehodením slovosledu 

 1.    machten  wir   nicht?      1.  (my)  sme   nerobili?   záporná otázka  

 2.    machtet   ihr     - “  -        2.  (vy )  ste       - “  -   
 3.    machten  sie    nicht?      3.  (oni)      nerobili?    ** opytovacie zámená 
   machten  Sie     - “  -                      (Vy)   ste       - “  -   
 

 

Neverila som mu ani slovo.    Darovali mi knihu.    Nepovedal si nám všetko.  
Čo ste (Vy) hľadali tak dlho?    Zvládli sme to.       Ako dlho trval ten film? 
    

Ich glaubte ihm kein Wort.    Sie schenkten mir ein Buch.  Du sagtest uns nicht alles.  
Was suchten Sie so lange?    Wir schafften es.    Wie lange dauerte der Film? 
          

Preložte krátke konštrukcie na zautomatizovanie gramatiky.  
 

priniesli (oni)      nepriniesla (ona)     kto nepriniesol?     priniesli ste (vy)?    
(ty) si nehľadala    kto hľadal?       hľadali ste (Vy)?    hľadali (oni)   
potreboval som (ja)    nepotreboval (on)     potrebovali sme (my)   potrebovali (oni)?    
verila (ona)?      neverila som (ja)      kto neveril?      verila si? 
 
Ako je to správne?  
 

sie holten      sie holte nicht     wer holte nicht?    holtet ihr?   
du suchtest nicht   wer suchte?      suchten Sie?     sie suchten 
ich brauchte     er brauchte nicht    wir brauchten    brauchten sie? 
glaubte sie?     ich glaubte nicht    wer glaubte nicht?   glaubtest du? 
 
Preložte: 
 

varila (ona)?      varila som (ja)      kto varil?       nevarila si (ty) 

dúfali (oni)       nedúfala si (ty)?     kto dúfal?       dúfali ste (Vy)?    
(ty) si darovala    kto daroval?       darovali ste (Vy)?    darovali (oni)   
pýtal som sa (ja)     nepýtal sa (on)      pýtali sme sa (my)   pýtali sa (oni)?    
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Preložte: 
 

počuli (oni)       nepočula (ona)     kto nepočul?      kto počul? 

(ty) si neodpovedala   kto odpovedal?      odpovedali ste (Vy)?   kto odpovedal?   
pracoval som (ja)    nepracoval (on)      pracovali sme (my)   kto pracoval?   
cestovala (ona)?     necestovala som (ja)    kto cestoval?      (ty) si cestovala  
  
Ako je to správne?  
 

sie hörten     sie hörte nicht     wer hörte nicht?    wer hörte? 
du antwortetest nicht  wer antwortete?     antworteten Sie?    wer antwortete? 
 

ich arbeitete     er arbeitete nicht    wir arbeiteten    wer arbeitete? 
reiste sie?      ich reiste nicht     wer reiste?     du reistest 
 

Doplňte tvary krátkeho minulého času. Vety v zloženom minulom čase sú na str. 153.  

Wo - du (wohnen)? Ich - lange in Senica (wohnen). -  dein Freund lange in Bratislava (wohnen)? Ja, er wohnt 

dort auch jetzt. Wo - ihr es (hören)? Wir  - es gerade jetzt im Radio (hören). Kiko war krank. Er - sich schlecht 

(fühlen). Er  - lange (weinen). Jetzt ist er schon gesund. Er lacht wieder.Warum - ihr dieses Buch nicht 

(kaufen)? Wir - es nicht (brauchen). Ich - mich morgen  (kämmen) und die Zähne (putzen). Wie - Lucia das 

Mittagessen  (schmecken)?  
 
Ako je to správne?  
Wo wohntest du? Ich wohnte lange in Senica. Wohnte dein Freund lange in Bratislava? Ja, er wohnt dort auch 

jetzt. Wo hörtet ihr es? Wir hörten es gerade jetzt im Radio. K. war krank. Er fühlte sich schlecht. Erweinte 

lange. Jetzt ist er schon gesund. Er lacht wieder.  

Warum kauftet ihr nicht dieses Buch? Wir brauchten es nicht. Ich kämmte mich morgen und putzte mir die 

Zähne. Wie schmeckte L. das Mittagessen?  
 
Was machtest du gern? 
 

 
 

………………….. 

 
KAPITOLA 101     SLOVESÁ S ODLUČITEĽNÝMI PREDPONAMI    pravidelné slovesá  

 

                        

 1.  ich  machte      *       ... auf.     1. (ja)    som otvoril    kladná veta 

 2.  du   machtest        ... -“ -      2. (ty)    si      - “  -     
 3.  er   machte          ... auf.      3. (on)          otvoril   cvičenia str. 219 

 1.  wir machten         ... auf.      1. (my)  sme otvorili    Odlučiteľná predpona je až 
 2.  ihr   machtet          ... -“ -      2. (vy)   ste    - “  -    na konci vety tak ako 
 3.  sie   machten         ... auf.      3. (oni)       otvorili    v prítomnom čase. 
     Sie machten          ... -“ -          (Vy)   ste    - “  -  
 

 1.  ich  machte *     nicht ... auf.     1. (ja)    som neotvoril   záporná veta 

 2.  du   machtest      - “  -   ... -“ -      2. (ty)    si     - “  -    
 3.  er   machte        nicht ... auf.      3. (on)           neotvoril 
 
 

 1.  **  machten   ich      *  ... auf?      1. (ja)     som otvoril?   kladná otázka 

 2.    machtet    du   ... -“ -      2. (ty)    ste    - “  -   
 3.    machten   er    ... auf?     3. (on)         otvorili? 

 1.  **  machte     ich nicht  ... auf?      1. (ja)    som neotvoril?  záporná otázka 

 2.    machtest  du  - “  -   ... -“ -      2. (ty)   si       - “  -      
 3.    machte     er  nicht  ... auf?      3. (on)         neotvoril? 
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ukážka z vysvetlenia jednoduchého minulého času slovies s odlučiteľnými predponami  

 
 

Odlučiteľné predpony v našom jazyku nemáme, tak sú pre nás celkom nepríjemným orieškom. V krátkom 

minulom čase je odlučiteľná predpona na konci vety ako v prítomnom čase.  
    

auf/machen   otvárať sich vor/bereiten  pripraviť sa   ein/kaufen   nakupovať  
 

zu/machen   zatvárať auf/passen    dávať pozor   auf/hören   prestať 
 

 

  ich     machte auf  bereitete sich vor  kaufte ein  machte zu  passte auf   hörte auf 
 

  ja som  otvorila  sa pripravila    kúpila    zatvorila   dávala pozor  prestala 
 

 
vyzliekať     aus/ziehen   zog  ...  aus  ausgezogen    nepravidelné slovesá  
 

obliekať    an /ziehen   zog  ...  an   an gezogen   
 

vziať so sebou  mit /nehmen   nahm ...  mit   mitgenommen  učivo je vysvetlené vo farbe    

 

ísť s niekým    mit/gehen   ging  ...  mit   mitgegangen     
 

ísť preč     weg/gehen   ging  ...  weg  weggegangen   vo farbe str. 215  
 

vstávať     auf/stehen   stand ...  auf   aufgestanden    
 

pozvať     ein/laden    lud  ...  ein   eingeladen   ... doplňte celú vetu 

 
 

Doplňte odlučiteľné predpony a pomocné slovesá: 

Es ist warm. Ich (aufmachen) die Tür und das Fenster. Wir (einkaufen) in Tesco.  

Lucia (aufpassen) in der Deutschstunde nicht auf.  

Warum (aufmachen) ihr den Schrank nicht? Unsere Spieler (vorbereiten) sich  

vor dem Spiel auf alles. Sie (aufhören) endlich damit. 
 

Ako je to správne? 

Es ist warm. Ich machte die Tür und das Fenster auf. Wir kauften in Tesco ein.  
 

Lucia passte in der Deutschstunde nicht auf. Warum machtet ihr den Schrank nicht zu? Unsere Spieler  
 

bereiteten sich vor  dem Spiel auf alles vor. Sie hörten endlich damit auf. 

 
Preložte vety s odlučiteľnými predponami:  

Otvorili oni dvere? Prečo Lukáš neotvoril dvere? Kde ste nakupovali cez víkend? Linda zatvorila knihu. 

Prečo sa (on) nepripravil na skúšku? Ako dlho si sa pripravoval? Prečo si zatvoril dvere? Kedy vstal  

Peter dnes ráno? My sme vstali o 7. Prestal už s tým? Čo ste si (vy/Vy) dnes obliekli?  
 

Ako je to správne? 

Machten sie die Tür auf? Warum machte L. die Tür nicht auf? Wo kauften Sie am Wochenende ein? L.  
 

machte das Buch zu. Warum bereitete er sich zur Prüfung nicht vor? Wie lange bereitetest du dich vor?  
 

Warum machtest du die Tür zu? Wann stand P. heute morgen auf? Wir standen um 7 auf. Hörte er 

damit schon auf? Was zogt ihr euch/zogen Sie sich an?  
 

Pýtajte sa a odpovedajte podľa vzoru. (poradie osobných zámen: on, oni, ty, vy/Vy, ona): 
VZOR: Was zogst du dir heute an?    Ich zog mir heute das neue T–Short an. 

 

 
 
………………….. 



 19 

 
    
        SLOVENSKO - NEMECKÝ SLOVNÍK 

   

A                        

        

a          und            und         ●● v množnom čísle je  
 

aj          auch            auch         člen vždy „die“ 

ako          wie            ví   

aký, aká, aké, akí      wie            ví  

ale          aber             áb. *        * podčiarknuté hrubým  

alebo         oder            ód.  *          písmom napísané  

Anglicko      England        england          písmená vyslovte ako  

anglicky      englisch         engliš            samostatnú slabiku 

áno              ja             ja                  

apríl        r April          april         

august      r August         august         

auto       s Auto/●● Autos       auto/autos       ** tam, kde je priestor, je  

autobus         r Bus/●● Busse       bus/buse            uvedená výslovnosť   

až           erst         e
a
st/erst **           s „

a
“ aj „r“      

 
B 

 

babička         e Oma/Omas        oma/omas        MČ ● =  minulý čas 

bábika          e Puppe/Puppen      pupe/pupn         spôsobových   

babka         e Groβmutter/Groβmütter    grósmut./grósmüt.       slovies 

(to ma) baví/(baví ma to) es macht mir Spaß    es macht mi
a
/mir špás        

bez       ohne        óne   

 bez koho           ohne wen         óne ven  

 bezo mňa/teba/    ohne mich/ohne dich    óne mich/óne dich 

 bez neho/nej/neho   ohne ihn/ohne sie/ohne es óne ín/óne zí/óne es    

 bez nás/vás      ohne uns/ohne euch   óne uns/óne ojch   

 bez nich/Vás     ohne sie/ohne Sie    óne zí/óne zí    

bežať       laufen         laufn       (MČ: ich bin gelaufen)   

bicykel      s Fahrrad/Fahrräder    farrád/farréd.  

bicyklovať     Rad fahren      rád fárn     (MČ: ich bin Rad gefahren) 

biely         weiß           vajs    

blúzka                    e Bluse/Blusen       blúze/blúzn   

blýska sa      es blitzt       es blict      (MČ: es hat geblitzt)    

bolesti      e Schmerzen      šmercn  

 bolesti krku     e Halsschmerzen     halsšme
a
cn    

 bolesti chrbta    e Rückenschmerzen    rüknšme
a
cn   

 bolesti zubov    e Zahnschmerzen     cánšme
a
cn   

bolí … to      es tut … weh        es tut … vé     (MČ: es hat weh getan) 

bolí ma to     es tut mir weh       es tut mi
a
-mir vé    (MČ: es hat mir weh getan) 

brána, gól      s Tor/ Tore         tó
a
/tóre    

brat        r Bruder/Brüder      brúd./brüd.   

bratanec       r Cousin/Cousins     kuzén/kuzéns     

brať       nehmen         némn      (MČ: ich habe genommen) 

bravčové mäso      s Schweinefleisch     švajneflajš             

budúci      der, die, das nächste   dea, dí, das néchste   

 (na) budúci mesiac     nächsten Monat       néchstn mónat            
 (na) budúci pondelok  nächsten Montag      néchstn montág        
 (na) budúci rok           nächstes Jahr       néchstes jár    

 (na) budúci týždeň       nächste Woche      néchste voche   

bývať            wohnen         vónn      (MČ: ich habe gewohnt) 
 

………………….. 
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          NEMECKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK 

 

A 

 

ab           ap         od     

ab und zu        apuntcu       sem-tam   

abend          ábend       večer    

abends          ábends      každý večer    

s Abendessen/Ø      ábendesn      večera   

zu Abend essen      cu ábend esn     večerať      (MČ:  ich habe zu Abend  

                          gegessen)  

aber              áb.        ale                 

e Abfahrt        apfárt        odjazd 

ab/fahren        apfárn        odcestovať  (MČ:  ich bin abgefahren)  

ab/abreisen        abrajzn       odcestovať  (MČ:  ich bin abgereist)  

acht           acht       osem            

achtzehn        achcén       osemnásť    

achtzig          achcich       osemdesiat     

Achtung!        achtung      pozor!       

allein         alajn       sám         

alle         ale        všetci       

alles         ales       všetko         

alles Beste       ales beste      všetko  najlepšie     

alles Gute       ales gúte      všetko  dobré 

alt           alt        starý            

am besten         am bestn        najlepšie              

am höchsten        am höchstn     najvyššie  

am liebsten        am líbstn       najradšej          

am meisten        am majstn      najviac        

am wenigsten        am vénigstn      najmenej       

an           an        na, k, pri            

andere         andere       iní         

angenehm       angeném      príjemný 

e Antwort/Antworten      antvo
a
t/antvo

a
tn    odpoveď        

antworten         antvo
a
tn/antvortn    odpovedať         (MČ:  ich habe geantvortet)   

e Angst          angst       strach         

 keine Angst        kajne angst     žiadny strach      

 keine Angst                nebojte sa         

sich an/ziehen       zich ancí
e
n     obliekať sa  (MČ:  ich habe mich  

                          angezogen)   

sich an/ziehen       zich ancí
e
n     obliekať si  (MČ:  ich habe mir ...  

                          angezogen)  

sich (die Schuhe) an/ziehen   zich dí šúe ancí
e
n    obúvať si (topánky) 

                       (MČ:  ich habe mir die Schuhe  

                             angezogen)  

r Apfel/Äpfel       apfl/äpfl      jablko    

r Apfelkuchen/Ø         apflkúchn      jablko          

r April           april       apríl          

e Arbeit          arbajt       práca         

arbeiten         arbajtn       pracovať   (MČ:  ich habe gearbeitet)   

r Arzt/Ärzte         arct/e
a
cte      lekár                   

e Ärztin/Ärztinnen      e
a
ctin/e

a
ctinn     lekárka           

auch           auch       tiež         

auf           auf         na          

e Aufgabe/Aufgaben      aufgábe/aufgábn    úloha         

…………………..  


