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Věta vedlejší
Spojky:
- TYTO SPOJKY NEMAJÍ VLIV NA SLOVOSLED VĚT
und
-a
aber
- ale
oder
- nebo
sondern - nýbrž (následuje po větě záporné)
denn
- neboť
- SLOVOSLED SE PO TĚCHTO SPOJKÁCH MĚNÍ
– po spojce následuje sloveso poté podmět
deshalb/darum
sonst
trotzdem
außerdem

- proto
- jinak
- přesto
- kromě toho

SLOVOSLED SE PO TĚCHTO SPOJKÁCH MĚNÍ
- sloveso je odsunuto až na konec věty
weil
- protože
dass
- že
wenn
- když
obwohl
- ačkoliv

-

Po větě vedlejší začíná hlavní věta určitým slovesem.
Příklad:
Wenn Sie möchten, können Sie zum Tisch setzen.
Wenn du Zeit hast, kannst du mir helfen.
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Cvičení:
1. Spojte věty spojkami v závorce:
Ich habe Hunger. Sie hat auch Hunger.
(und)
Wir gehen ins Kino. Sie geht ins Theater.
(aber)
Er kocht Gulasch. Er kocht Gemüsesuppe.
(oder)
Heute ist schön. Wir fahren auf den Ausflug.
(deshalb)
Am Samstag sind wir bei der Oma. Wir sind zu Hause. (sonst)
Ich bin krank. Ich gehe in die Schule.
(trotzdem)
Sie ist zu Hause. Sie fühlt nicht gut.
(weil)
Ich weiß. Du bist Kellner.
(dass)
Ich koche Mittagessen. Du kaufst Zwiebeln.
(wenn)
2. Doplňte tabulku:
nebo

proto

když

ale
trotzdem

dass

3. Spojte věty, věty začněte spojkou WENN.
Ich habe Durst. Ich trinke Wasser.
Wir haben Zeit. Wir gehen ins Kino.
Ich muss essen. Ich gehe ins Restaurant.
Ich habe nicht Fleisch. Ich muss einkaufen.
Sie sind zu Hause. Sie sehen immer fern.
Petra hat Zahnschmerz. Sie muss zum Zahnarzt gehen.
Wir sind im Restaurant. Wir bestellen Spezialitäten.
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Správné řešení:
1. Spojte věty spojkami v závorce:
Ich habe Hunger und sie hat auch Hunger.
Wir gehen ins Kino, aber sie geht ins Theater.
Er kocht Gulasch, oder er kocht Gemüsesuppe.
Heute ist schön, deshalb fahren wir auf den Ausflug.
Am Samstag sind wir bei der Oma, sonst sind wir zu Hause.
Ich bin krank, trotzdem gehe ich in die Schule.
Sie ist zu Hause, weil sie nicht gut fühlt.
Ich weiß, dass du Kellner bist.
Ich koche Mittagessen, wenn du Zwiebeln kaufst.
2. Doplňte tabulku:
nebo
oder

proto
deshalb

přesto
trotzdem

ale
aber

že
dass

když
wenn

3. Spojte věty, věty začněte spojkou WENN.
Wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser.
Wenn wir Zeit haben, gehen wir ins Kino.
Wenn ich essen muss, gehe ich ins Restaurant.
Wenn ich nicht Fleisch habe, muss ich einkaufen.
Wenn sie zu Hause sind, sehen sie immer fern.
Wenn Petra Zahnschmerzen hat, muss sie zum Zahnarzt gehen.
Wenn wir im Restaurant sind, bestellen wir Spezialitäten.

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

