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Pořádek slov ve větě 

 
1. Z následujících slov vytvoř věty. Začni vždy podtrženým slovem:  

 

a. kommt-Deutschland-Peter-aus? 

b. gern-wir-kochen. 

c. du-wo-wohnst? 

d. Oma-Opa-alt-der-sind-die-und. 

e. Hoch-ich-und-schlank-bin. 

f. Du-was-gern-machst? 

 

2. Vytvořte co nejvíce otázek? 

 

WAS   wohnst 

WO   fotografiert   er 

WOHER  machst    Sie   

WIE   heißen     du 

    studiert   sie 

    machst 

 

3. V následujících větách podtrhni slovesa a poté doplň poučku:  
 

Wo wohnst du?  

Wir kochen gern. 

Was machst du gern? 

Kommen Sie aus Berlin, Frau Neumann? 

Wie heißen Sie bitte? 

Lernst du Deutsch? 

Peter studiert in Bonn.  

Die Oma und der Opa sind alt.  

 

 

!! Sloveso ve větě…………….. je na druhém místě. 

!! Na začátku věty…………stojí sloveso. 

!! Otázky začínající W- mají sloveso na………..místě. 

 

 

? 



Pořádek slov ve větě  -  Řešení  

 
1. z následujících slov vytvoř věty. Začni vždy podtrženým slovem:  

a. kommt-Deutschland-Peter-aus? Kommt Peter aus Deutschland? 

b. gern-wir-kochen. Wir kochen gern.  

c. du-wo-wohnst? Wo wohnst du? 

d. Oma-Opa-alt-der-sind-die-und. Die Oma und der Opa sind alt.  

e. Hoch-ich-und-schlank-bin. Ich bin hoch und schlank. Ich bin schlank und 

hoch.  

f. Du-was-gern-machst? Was machst du gern?  

2. Vytvořte co nejvíce otázek? 
WAS   wohnst 

WO   fotografiert   er 

WIE   machst    Sie   

   heißen     du 

    studiert   sie 

    machst 

Was studiert er/sie? 

Wo wohnst du? 

Was fotografiert er/sie? 

Wo fotografiert er/sie? 

Wie fotografiert er/sie? 

Was machst du? 

Wie heißen Sie? 

Wo studiert er/sie? 

… 

3. V následujících větách podtrhni slovesa a poté doplň poučku:  
Wo wohnst du?  

Wir kochen gern. 

Was machst du gern? 

Kommen Sie aus Berlin, Frau Neumann? 

Wie heißen Sie bitte? 

Lernst du Deutsch? 

Peter studiert in Bonn.  

Die Oma und der Opa sind alt.  

 

 

!! Sloveso ve větě oznamovací je na druhém místě. 

!! Na začátku věty tázací stojí sloveso. 

!! Otázky začínající W- mají sloveso na druhém místě. 

 

? 
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Slovosled 



Věta oznamovací 

 Přísudek je vždy na druhé pozici ve větě, 
tedy je druhým větným členem ve větě. 
 

 Ich koche gern.  

 Die Mutter arbeitet in Prag.  

 Im Sommer schwimmen alle.  

 Am Donnerstag habt ihr Mathe.  

 Frau Forelle kommt aus Deutschland.  



Věta tázací (w-otázka) 

 otázky začínající tázacím slovem na w- 
mají přísudek také na 2. pozici. 

 tázací slova: was, warum, wann, wo, wie, 
wer, woher… 
 Wo wohnst du?  

 Woher kommt er?  

 Wie heißen Sie?  

 Was machst du gern? 

 Wer lernt Deutsch?  



Doplň správné tázací slovo 

 ……… wohnen Sie, Frau Siebenschein? 

 …….. machst du gern? 

 …….. kommt er? 

 ……… wohnst du? 

 ……… heißt deine Mutter?  

 ……… lernt sie nicht Deutsch? 

 ……… beginnt der Film?  

 



Řešení 

 WO wohnen Sie, Frau Siebenschein? 

 WAS machst du gern? 

 WOHER kommt er? 

 WO wohnst du? 

 WIE heißt deine Mutter?  

 WARUM lernt sie nicht Deutsch? 

 WANN beginnt der Film?  

 



Věta tázací 

 Věty tázací, které nezačínají tázacími slovy 
na w- mají přísudek na prvním místě.  

 Kochst du gern? 

 Wohnt er in Prag? 

 Studieren Sie Deutsch? 

 Malt er ein Bild?  

 Bist du jung? 



Cvičení: Z následujících slov 

vytvoř věty.  

 Eva-heiße-ich-Müller. 

 im-Sommer-Kinder-die-schwimmen. 

 Tag-ich-aus-Deutschland-komme-guten. 

 alt-Sie-sind-wie? 

 ich-nicht-ich-dick-bin-bin-schlank. 

 keinen-habe-Bruder-ich. 

 Schmidt-Frau-woher-kommt? 



Cvičení: Z následujících slov 

vytvoř věty. - řešení 

 Ich heiße Eva Müller. 

 Im Sommer schwimmen die Kinder. Die Kinder 
schwimmen im Sommer.  

 Guten Tag, ich komme aus Deutschland. 

 Wie alt sind Sie? 

 Ich bin nicht dick, ich bin schlank./Ich bin nicht 
schlank, ich bin dick.  

 Ich habe keinen Bruder.  

 Woher kommt Frau Schmidt? 

 

 



Kontrolní otázky 

?  Přísudek je ve větě oznamovací na………… 
místě.  

?  Věta tázací vždy začíná……………….   
nebo……….. 

?  Přísudek na 2. místě ve větě je u věty 
oznamovací a ………………… 



Oprav slovosled  

 Wohne ich in Berlin. 

 Den Bruder ich habe. 

 Bist du schlank? 

 Koche ich heute die Suppe. 

 Was ich mache gern? 

 Wo sie wohnen? 

 Nein, ich nicht gern koche. 



Řešení 

 Ich wohne in Berlin. 

 Ich habe den Bruder. 

 Bist du schlank? 

 Heute koche ich die Suppe. / Ich koche heute 
die Suppe. 

 Was mache ich gern? 

 Wo wohnen sie? 

 Nein, ich koche nicht gern. 

 


