
Online cvičení 

Konverzační cvičení 

1. Obrázkové příběhy  

2. Tématické rozhovory  

3. Čtení a poslech s porozuměním 

Překladová cvičení 

1) Cvičení k učebnici pro samouky:  

 

1. Zkoušení slovíček  

2. Překlad vět  

 

2) Tématické překlady:  

 

1. Policejní tématika  

2. Otázky na kurzu  

3. Pozdrav a rozloučení  

4. Osobní údaje  

5. Počasí  

6. Hotel  

7. Nakupování  

8. Restaurace  

3) Další převážně gramatická cvičení 

4) Materiály pro němčinu 
 

5) Tabulky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Další převážně gramatická cvičení 

Gramatická cvičení: 

1. Podstatná jména  

Množné číslo podstatných jmen  

1.1.1 Množné číslo podstatných jmen - část 1  

1.1.2 Množné číslo podstatných jmen - část 2  

1.1.3 Množné číslo podstatných jmen - část 3  

1.1.4 Množné číslo podstatných jmen - část 4  

1.1.5 Množné číslo podstatných jmen - část 5  

 

Podstatná jména, jejichž význam se rozlišuje podle použitého členu či podle tvaru 

množného čísla  

1.2.1 Vícerodová podstatná jména  

 

 

http://www.prekladynemciny.cz/volbatematu2.html
http://www.prekladynemciny.cz/interaktivni_rozhovory.html
http://www.prekladynemciny.cz/cteni_a_poslech_s_porozumenim.html
http://www.prekladynemciny.cz/onlinecviceni_k_ucebnici_pro_samouky_slovicka.html
http://www.prekladynemciny.cz/onlinecviceni_k_ucebnici_pro_samouky_vety.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_policejnitemata.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_otazky_na_kurzu.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_pozdravarozlouceni.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_osobniudaje.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_pocasi.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_hotel.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_nakup.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_restaurace.html
http://www.prekladynemciny.cz/dalsi_cviceni.html
http://www.prekladynemciny.cz/nasematerialy.html
http://www.prekladynemciny.cz/tabulky.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_mnoznecislo_podstatnychjmen_1.cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_mnoznecislo_podstatnychjmen_2.cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_mnoznecislo_podstatnychjmen_3.cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_mnoznecislo_podstatnychjmen_4.cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_mnoznecislo_podstatnychjmen_5.cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vicerodovapodstatnajmena.html


Členy podstatných jmen - skloňování  

1.3.1. Kombinační cvičení na silná podstatná jména - překlad vět  

1.3.2. Kombinační cvičení na slabá podstatná jména - překlad vět  

1.3.3. Překladové cvičení na slabá podstatná jména  

 

2. Přídavná jména  

2.1. Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - překlad vět  

 

3. Zájmena  

3.1. Přivlastňovací zájmena  

3.1.1. Kombinační cvičení na přivlastňovací zájmena - překlad vět  

3.1.2. Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů - 1. část  

3.1.3. Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů - 2. část  

 

3.2. Osobní zájmena  

3.2.1. Osobní zájmena - překlad výrazů  

 

4. Číslovky  

 

5. Slovesa  

 

5.1. Způsobová slovesa  

Přítomný čas způsobových sloves  

5.1.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase  

5.1.2. Přítomný čas způsobových sloves - výrazy  

5.1.3. Přítomný čas způsobových sloves dle Vašeho výběru  

 

Minulý čas způsobových sloves  

5.1.4. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase  

 

5.2. Silná a nepravidelná slovesa  

 

5.2.1. Přítomný - minulý - budoucí čas - přehledy  

5.2.1.1. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: backen - kennen  

5.2.1.2. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: klimmen - schreien  

5.2.1.3. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: schreiten - zwingen  

 

Přítomný čas silných sloves  

 

5.2.2. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren  

5.2.2.1. Příběh: Klara kocht - skupina laufen, fahren  

5.2.2.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren - přít. čas  

 

5.2.3. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen  

5.2.3.1. Příběh: Familie Fräbel - skupina lesen, sprechen  

5.2.3.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen - přít. čas  

 

 

 

http://www.prekladynemciny.cz/podstatnajmena_sklonovani_nahodnevety.html
http://www.prekladynemciny.cz/slabapodstatnajmena_sklonovani_nahodnevety.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_slabesklonovani.html
http://www.prekladynemciny.cz/pridavnajmena_sklonovani_nahodnevety.html
http://www.prekladynemciny.cz/privalstnovacizajmena_sklonovani_nahodnevety.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_privlastnovacizajmena.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_privlastnovacizajmena_druhacast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_osobnizajmena.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_caszpusobovychslovesawissen.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_zpusobovaslovesa_presens.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_svyberempolozky.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_caszpusobovychslovesawissen_mincas.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_silnaslovesa_dleabecedy_cast1.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_silnaslovesa_dleabecedy_cast2.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_silnaslovesa_dleabecedy_cast3.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_pribehpritcassilnychsloves.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_casovanisilsloves_laufenfahren_pritcas.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_pribehpritcassilnychslovescast2.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_casovanisilsloves_lesensprechen_pritcas.html


Minulý čas silných sloves  

 

5.2.4. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren  

5.2.4.1. Časy silných sloves - skupina laufen, fahren  

5.2.4.2. Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)  

 

5.2.5. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen  

5.2.5.1. Časy silných sloves - skupina lesen, sprechen  

5.2.5.2. Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)  

 

5.3. Slabá slovesa  

5.3.1. Zkoušení přítomného času slabých sloves  

5.3.2. Zkoušení préterita slabých sloves  

5.3.3. Zkoušení perfekta slabých sloves  

 

5.4. Slovesa s předponami  

5.4.1. Slovesa s předponami někdy odlučitelnými  

 

5.5. Vazby sloves  

5.5.1. Vazby sloves - A  

5.5.2. Vazby sloves - B - D  

5.5.3. Vazby sloves - E - F  

5.5.4. Vazby sloves - G - I  

5.5.5. Vazby sloves - K - R  

5.5.6. Vazby sloves - S - U  

5.5.7. Vazby sloves - V - Z  

 

6. Příslovce  

 

7. Předložky  

 

7.1. Předložky se 4. pádem  

7.1.1. Hotelzimmer - překlad - předložky se 4. pádem  

7.1.2. Překlad výrazů - předložky se 4. pádem  

 

7.2. Předložky se 3. pádem  

7.2.1. Eine Party bei Monika - překlad - předložky se 3. pádem  

7.2.2. Překlad výrazů - předložky se 3. pádem - 1. část  

7.2.3. Překlad výrazů - předložky se 3. pádem - 2. část  

 

7.3. Předložky se 3. a 4. pádem  

7.3.1. Předložky se 3. a 4. pádem - pohybová a stavová slovesa - věty  

 

7.4. Časové předložky  

7.4.1. Časové předložky - použití bis nebo bis zu  

 

7.5. Lokální předložky  

7.5.1. Lokální předložky - část 1  

7.5.2. Lokální předložky - část 2  

 

http://www.prekladynemciny.cz/zadani_casysilnychsloves_laufenfahren.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_mincassilnaslovesa_3skupina.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_casysilnychsloves_lesensprechen.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_mincassilnaslovesa_5skupina.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_presens.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_preteritum.html
http://www.prekladynemciny.cz/vyrazy_perfektum.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_predponynekdyodlucitelne.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves1.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves2.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves3.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves4.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves5.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves6.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vazby_sloves7.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_hotelzimmer.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_predlozky4pad.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_einepartybeimonika.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_predlozky3pad.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_predlozky3pad_2cast.html
http://www.prekladynemciny.cz/zadani_predlozkyse3a4padem_vazby.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_predlozkybisnebobiszu.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_lokalnipredlozky_cast1.html
http://www.prekladynemciny.cz/vety_lokalnipredlozky_cast2.html


8. Spojky  

8.1. Vedlejší věty časové  

 

http://www.prekladynemciny.cz/zadani_vety_casove.html

