
Ahojky! 
 
Čti si nahlas prezentaci a zapisuj si jen ty stránky, na nichž je 
slovo zápis. 
Pokud uvádím možný zápis, záleží na Tobě.  
 
Zkus si udělat cvičení a pak je zkontroluj. 
 
 
Oceňuju, že se snažíš. 
 
Vím, že je to pro Tebe těžké. Vydrž, prosím! 
 
Myslím na Tebe, M. V. 



Způsobová slovesa  

zápis 



Opakování – způsobová slovesa 

- celé jednotné číslo má odlišnou hlásku než 
infinitiv 

- celé množné číslo  má stejnou hlásku jako infinitiv  

- 1. a 3. osoba j. č. mají nulovou koncovku 

- 1. a 3. os. mn. č. jsou stejné jako infinitiv 

zápis 



Pro studenty: 
Způsobová slovesa v Nj: 
• dürfen (smět) 
• können (moci, umět) 
• müssen (muset) 
• sollen (mít povinnost) 
• wollen (chtít) 
• wissen (vědět)  

 
(Už umíme časovat müssen, u slovesa wissen už 

umíš 1. osobu – ich weiß, další budeme postupně 
učit.) 

možný zápis 



Už umíme časovat müssen: 
 opakování: 

1. ich muss   Ø 

2. du musst 

3. er, sie, es muss  Ø 

 

1. wir müssen 

2. ihr müsst 

3. sie, Sie müssen 



können = umět, moci 

1. ich kann  Ø  umím, mohu   

2. du kannst  umíš, můžeš  

3. er, sie, es kann Ø umí, může   

  

1. wir können  umíme, můžeme 

2. ihr könnt  umíte, můžete 

3. sie, Sie können umí, mohou 

 

 

zápis 



können = umět, nebo moct 

Umět/moci – význam záleží na kontextu. 
Vzpomeň si na rozhovor: 

• Ich gehe ins Kino. Komm mit! 

• Ich kann heute nicht. (Dnes nemůžu.) 

 

X Ich kann gut Fußball spielen. (Umím dobře 
hrát fotbal.) 

 



Slovosled: 

Př je vždy druhý, další sloveso (infinitiv) je poslední. 

Ich kann Tennis spielen. (Umím/můžu hrát tenis.) 

Du kannst sehr schön malen. (Umíš velmi pěkně 
malovat.) 

Meine Mutti kann sehr gut kochen. (Moje maminka 
     umí velmi dobře vařit.) 

Er kann nicht Fußball spielen. (Neumí/nemůže hrát  
     fotbal.) 

Wir können nicht kommen. (Nemůžeme přijít.) 

zápis – stačí 2 věty 


