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Vážení přátelé,
připravili jsme pro vás učebnici, která vám umožní osvojit si základy
německého jazyka. Učíte se přirozeným způsobem, bez obtížného studia
gramatických jevů. Dvojice modelových vět v německém a českém jazyku jsou vzorem pro užívání cizího jazyka v běžných životních situacích
a demonstrují jednotlivé gramatické jevy v praxi, spolu se slovní zásobou
z různých oblastí. V textu jsou uvedeny také základy německé gramatiky,
které vám umožní lépe pochopit příklady.
Posloucháním frází v pořadí němčina – čeština – němčina se učíte cizí
řeč podobně jako svůj mateřský jazyk.
Na zvýšení koncentrace vám doporučujeme psychowalkman. Světelná
a zvuková stimulace je velkým pomocníkem při učení z nahrávek. Uvolní
mysl, zvýši koncentraci, učení probíhá mnohem efektivněji a ukládá se do
dlouhodobé paměti.
Mnoho štěstí při učení vám přejí
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Německá abeceda
a = [a:]
b = [be:]
c = [ce:]
d = [de:]
e = [e:]
f = [ef:]
g = [ge:]
h = [ha:]
i = [i:]

j =[jot:]
k =[ka:]
l = [el:]
m =[em:]
n =[en:]
o = [o:]
p = [pe:]
q = [ku:]
r = [er:]

s = [es:]
t = [te:]
u = [u:]
v = [fau:]
w = [we:]
x = [iks:]
y = [üpsilon:]
z = [cet:]

Některá písmena a skupiny
písmen se čtou v němčině jinak
než v češtině, např.:
ie jako í
ei jako aj
eu a äu jako oj
v jako f
sch jako š
sp jako šp
st jako št
s jako z
y jako ü
z jako c
Proti češtině má němčina
přehlásky ä, ö, ü.
Přečtěte následující slova
ein, klein, neu, treu, hier, niedrig,
wichtig, wieder, was, Waffe, sauer,
Salz, Schule, schwarz, Vogel, viel,
Zunge, Zins, Zebra, grün, süß, König,
Fräulein, März, Österreich, spielen,
Stimme

Slovesa HABEN A SEIN
Přítomný čas
Slovesa sein a haben mají nepravidelné časování. Osobní zájmena
v 1. pádě jsou: ich, du, er-sie-es,
wir, ihr, sie, Sie. Jména osob, jako
Peter, Renate, Ute, Andreas, Thomas,
Sandra, nahrazují osobní zájmeno
a stojí na místě er-sie-es.
Sloveso SEIN – (být)
jednotné číslo
ich bin
já jsem
du bist
ty jsi
er ist
on je
sie ist
ona je
es ist
ono je
množné číslo
wir sind
my jsme
ihr seid
vy jste
sie sind
oni jsou
Sie sind
Vy jste (vykání)

Otázka
jednotné číslo
Bin ich?
Jsem (já)?
Bist du?
Jsi (ty)?
Ist er?
Je (on)?
Ist sie?
Je (ona)?
Ist es?
Je (ono)?
množné číslo
Sind wir?
Jsme (my)?
Seid ihr?
Jste (vy)?
Sind sie?
Jsou (oni, ony)?
Sind Sie?
Jste (Vy)?
Věty k procvičení
Ich bin da.
Já jsem zde.
Du bist dort.
Ty jsi tam.
Er ist glücklich.
On je šťastný.
Sie ist hübsch.
Ona je pěkná.
Es ist sehr interessant.
Je to velmi zajímavé.
Wir sind klug.
My jsme bystří/chytří.
Ihr seid schnell.
Vy jste rychlí.
Sie sind sehr korrekt.
Oni jsou velmi korektní.
Vy jste velmi korektní.
Sie sind wirklich sehr korrekt.
Jste opravdu velmi korektní.
Maria ist weg.
Marie je pryč.
Wer ist das?
Kdo je to?
Wir sind zu Hause.
Jsme doma.
Sie sind im Büro.
Jsou v kanceláři./Vy jste v kanceláři.
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Sie ist da.
Ona je tu.

Wir sind Freunde.
Jsme přátelé.

Wer ist in der Schule?
Kdo je ve škole?

Sie ist ein nettes Mädchen.
Ona je milé děvče.

Ich bin in der Stadt.
Jsem ve městě.

Ich bin ein Junge.
Jsem chlapec.

Wir sind in der Schule.
Jsme ve škole.

Sie sind gute Freunde.
Jsou dobří přátelé.
Jste dobří přátelé.

Ihr seid im Kino.
Jste v kině.
Sie sind allein.
Oni jsou sami./Vy jste sami.
Ich bin ziemlich faul.
Jsem dost líný.
Peter ist Schüler.
Petr je žák.
Du bist Anfänger.
Ty jsi začátečník.
Wer ist der Lehrer?
Kdo je ten učitel?
Wir sind alle nur Menschen.
Jsme všichni jen lidé.
Ihr seid Schüler.
Jste žáci.
Sie sind verwandt.
Jsou příbuzní./Jste příbuzní.
Sind Sie verwandt?
Jste příbuzní?

Bin ich hier richtig?
Jsem zde správně
(na správném místě)?
Ist Renate nett?
Je Renata milá?
Ist es so in Ordnung?
Je to tak v pořádku?
Bist du böse?
Jsi rozzlobený/á?
Sind sie klug?
Jsou moudří?
Bist du faul?
Jsi líný?
Sind wir schon da?
Jsme už zde?
Ist Andreas verheiratet?
Je Andreas ženatý?
Bist du beschäftigt?
Jsi zaneprázdněný?
Sind sie zusammen?
Jsou spolu?

Sind sie ledig?
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