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VÝSLOVNOST V NĚMČINĚ 
píšeme vyslovujeme příklady 

ie í lieben  

aa á Aal 

ee é Tee 

oo ó Boot 

eu oj Deutsch, heute 

ei, ai aj dein, ein  

ck k dick 

di 

ti 

ni 

dy 

ty 

ny 

studieren 

Studentin 

nicht 

chs ks sechs 

s z – na začátku slova a po 

samohlásce 

sieben, sechs 

β/ss s Spaß 

sch š Schule 

sp šp – pouze na začátku slova a 

kmenové slabiky 

sprechen, Spaß 

st št – pouze na začátku slova a 

kmenové slabiky 

Stunde, Straße 

tsch č Tschechisch, Deutsch 

tz c jetzt 

v f 

v – u některých cizích slov 

Vater 

!!Vase 

w v wohnen 

was, woher 

z c zwanzig, zehn 

ä e tätig 

ö jako –e- se zaokrouhlenými 

rty 

Österreich, zwölf 

ü Jako – i- se zaokrouhlenými 

rty 

Süd, Übung 

äu oj er laüft 

a,e, i, o, u á, é, í, ó, ú Lehrerin, sie, wie, Ihre, wo, du, gut 

- h- za samohláskou se nevyslovuje, samohláska 

je dlouhá 

wohnen, Lehrerin 

Dlouze vyslovujeme samohlásky na konci slov 

nebo před jednou souhláskou 

wo, so, gut, Tag 

Krátce – samohlásky před skupinou souhlásek 

nebo před zdvojenými souhláskami 

lernen 

bitte 

 

 
(Zdroj: Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová. Německy od Adama 1B. Plzeň : Fraus, 1998. ISBN 80-7238-034-

6.) 



 

1. PODLE TABULKY VYSLOVUJ NÁSLEDUJÍCÍ SLOVA.  
 

ICH 

WOHNE 

HEIßE 

DU 

WIR 

FRÜH 

KOMMEN 

AUS 

NEIN 

BITTE 

SO 

WER 

DEUTSCHLAND 

 

 

2. VYSLOV NÁSLEDUJÍCÍ DVOJICE SLOV, DEJ POZOR NA ROZDÍL VE 

VÝSLOVNOSTI.  
 

 

KIEL – KÜHL 

FISCH – FRISCH 

APFEL – ÄPFEL 

SIE – SEI 

VIER – FÜR 

SPRACHE – SPRECHEN 

FRAU – FRÄULEIN 

LEIDER – LIEDER 

OFT – ÖFTER 

FLEIßIG – FLIEßEN 

ZUG – ZÜGE 

3. PŘEČTI NAHLAS BÁSENĚ. 

 

So, so! 

Vier Maurer saßen einst auf einem Dach. 

Da sprach der erste: “Ach!” 

Der zweite: “Wie ists möglich dann?” 

Der dritte: “Daß das Dach halten kann!!!” 

Der vierte: “Ist doch kein Träger dran!!!!!!” 

Und mit einem Krach 

Brach das Dach. 

 

(Zdroj básně: Deut(sch)lich – Deutsch lernen macht Spaß!. . [online]. 11.2.2013 [cit. 2013-02-11]. Dostupné 

z: http://deutschlich.wordpress.com/2009/11/26/mit-gedichten-deutsch-lernen/) 

 

http://deutschlich.wordpress.com/2009/11/26/mit-gedichten-deutsch-lernen/


Kurt Schwitters: Sie puppt mit Puppen  

 

Die Puppen puppen mit kleinen Puppen, 

Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen, 

Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen, 

Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen, 

Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen, 

Die winzigen Püppchen puppen, Keiner puppt mit ihr. 

Ah, Du meine Puppe, Meine süße Puppe; 

Mir ist alles schnuppe, 

Wenn ich meine Schnauze 

Auf die Deine - bauze. 

Püppchen Schnüppchen 

Puppe Schnuppe 

Schnuppe bauze. 

Die bäuzchen, Püppchen, Puppenfraun 

Sie machen nur noch schnauze bauze. 

 
(Zdroj básně: Deut(sch)lich – Deutsch lernen macht Spaß!. . [online]. 11.2.2013 [cit. 2013-02-11]. Dostupné 

z: http://deutschlich.files.wordpress.com/2009/11/kurt-schwitters-puppen.pdf) 


