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Str. 25 / cv.: Diktát: 

1) Sein Vati hat es nicht bestellt. 
= Jeho tatínek to neobjednal. 

2) Habt ihr gestern das Gedicht rezitiert? 
= Recitovali jste včera tu básničku? (tykám) 

3) Wir haben gestern eingekauft. 
= My jsme včera nakoupili. 

4) Habt ihr das Auto verkauft? 
= Prodali jste auto? (tykám) 

5) Wann sind Sie eingestiegen? 
= Kdy jste nastoupili? 

6) Er ist schnell ausgefahren. 
= On rychle vyjel ven. 

 

 

Str. 26/ cv.: Německé věty číslo 1 až 8 z předcházejícího cvičení 
přelož nyní do cancáku do češtiny. 

1) Wo haben sie studiert? 
= Kde studovali? 

2) Wo haben Sie studiert? 
= Kde jste studovala/studoval/studovali? 

3) Wo habt ihr studiert? 
= Kde studovali? (tykám) 

4) Wo hat sie studiert? 
= Kde studovala? 

5) Wen haben sie besucht? 
= Koho navštívili? 
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6) Wen haben Sie besucht? 
= Koho jste navštívili/navštívil/navštívila? 

7) Wen habt ihr besucht? 
= Koho jste navštívili? (tykám) 

8) Wen hat sie besucht? 
= Koho navštívila? 

 

Str. 22/ Hausaufgabe: Do cancáku přepiš a přelož tyto věty: 

1) Ona navštívila svou tetu. 
= Sie hat ihre Tante besucht. 

Co jste dostali? 
= Was haben Sie bekommen? 

On to prodal. 
= Er hat es verkauft. 

Proč jste to obstarali? 
= Warum haben Sie es besorgt? 

2) Kdo tě informoval? 
= Wer hat dich informiert? 

My jsme studovali v Praze. 
= Wir haben in Prag studiert. 

Komu jsi telefonoval? 
= Wem hast du telefoniert? 

3) Oni včera nakupovali. 
= Sie haben gestern eingekauft. 

Kde jsi vystoupil? 
= Wo bist du ausgestiegen? 

On rychle odjel. 
= Er ist schnell abgefahren. 
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