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Zápor v němčině 



Zápor 

 v německé větě může být pouze 
jeden zápor (x v češtině více, př: 
Nikdy nic neviděl.) 
 

 zápor se vyjadřuje pomocí:  

 nicht 

 kein/keine/kein 

 nein 



nicht 

popření celé věty nebo slovesa 
 

– Ich koche nicht. – Nevařím.  

–Er wohnt nicht in Prag. Nebydlí v Praze.  

– Im Sommer schwimme ich nicht gern. 
V létě neplavu rád.  
 

 „nicht“ lze přeložit do češtiny jako 
předponu ne-. 



kein/keine/kein 

užívá se u podstatných jmen 

stojí místo členu  

při skloňování přibírá koncovky jako 
člen určitý 
 

– Ich habe keine Schwester.  

–Das ist kein Handy. 



nein 

užívá se při záporných odpovědích na 
otázky, protikladem je „ja“ 

často se vyskytuje před větou s 
„nicht“ 
 

–Kochst du gern? →Nein. 

–Kochst du gern? → Nein, ich koche nicht 

gern.  



Cvičení – Převeď věty do záporu. 

Peter ist siebzehn Jahre alt.  

 Ich studiere gern.  

 Ich habe einen Bruder.  

 Ja, ich bin Thomas.  

 Ich schreibe eine Hausaufgabe.  

Wir fotografieren oft.  

 



Cvičení – řešení. 

Peter ist nicht siebzehn Jahre alt.  

 Ich studiere nicht gern.  

 Ich habe keinen Bruder.  

Nein, ich bin nicht Thomas.  

 Ich schreibe keine Hausaufgabe.  

Wir fotografieren nicht oft.  

 

 



Přelož do němčiny 

Nemám sestru.  

Neučím se. 

Ne, děkuji. 

Nejsem starý. 

Zítra nejdu do kina. 

Nefotografuji rád.  

Nemám sešit. 



Řešení  

 Nemám sestru.  - Ich habe keine 
Schwester.  

 Neučíš se. – Du lernst nicht.  

 Ne, děkuji. - Nein, danke.  

 Není starý. – Er ist nicht alt.  

 Zítra nejdeme do kina. – Morgen gehen 
wir nicht ins Kino.  

 Ona nefotografuje ráda. – Sie fotografiert 
nicht gern.  

 Nemám sešit. – Ich habe kein Heft.  

 


