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Zvratné zájmeno a zvratná 

slovesa 



Zvratné se 

• zvratné zájmeno se překládáme v 

němčině podle toho, ke které z osob se 

dané zájmeno„se“ váže 

 

• v češtině je pouze jedna varianta „se“ pro 

všechny osoby 



Zvratné se 

• základní tvar je sich 

 

 
jednotné číslo  množné číslo 

1. mich   1. uns 

2. dich   2. euch 

3. sich   3. sich 



Zvratná slovesa 

• v němčině nejsou všechna slovesa 

zvratná jako v češtině 

• např.:  

 učit se   lernen 

 jmenovat se  heißen 

• pokud jsou slovesa v němčině zvratná je u 

nich ve slovníku uvedeno sich 

 sprchovat se  sich duschen 



Seznam zvratných sloves 

sich duschen = sprchovat se 

sich unterhalten = bavit se 

sich treffen = sejít se 

sich freuen = těšit se 

sich setzen = posadit se 

sich interessieren = zajímat se 

sich bewerben = ucházet se 



Příklad použití zvratného slovesa 

 

Sprchuji se. – Ich dusche mich.  

 

Oni se už těší. – Sie freuen sich schon.  

 

Sejdeme se v 5. - Wir treffen uns um 5.  



Napiš k osobnímu zájmenu jeho 

zvratnou podobu „se“ 

• ich –  

• ihr –  

• wir –  

• sie (j.č.) –  

• er –  

• sie –  

• du -  



Klíč 

• ich – mich 

• ihr – euch 

• wir – uns 

• sie (j.č.) – sich 

• er – sich 

• sie – sich 

• du - dich 

 



Spoj osobní a zvratné zájmeno 
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Klíč 
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Doplň sich ve správném tvaru 

• Wir treffen ……. am Montag.  

• Er muss ……entschuldigen.  

• Kann ich ……. duschen? 

• Mein Freund informiert ……. schon dafür.  

• Freut ihr….. auf die Party? 

• Sie unterhalten …… sehr gut.  

• Nach dem Abendessen setzt du ….. 
immer auf die Couch? 

 



Klíč 

• Wir treffen uns am Montag.  

• Er muss sich entschuldigen.  

• Kann ich mich duschen? 

• Mein Freund informiert sich schon dafür.  

• Freut ihr euch auf die Party? 

• Sie unterhalten sich sehr gut.  

• Nach dem Abendessen setzt du dich 
immer auf die Couch?   

 


