Němčina mit Jitka:

Osobní zájmena
https://www.youtube.com/watch?v=nW7wuEENN9w

1. os. jednotného čísla
1.p.

ich

3.p.

mir

4.p. mich

Das bin ich.
(To jsem já.)
Die Tasche gehört mir.
(Ta taška patří mně.)
Sie kennen mich gut.
(Znáte mě dobře.)

2. os. jednotného čísla
1.p.

du

3.p.

dir

4.p. dich

Wie heißt du?
(Jak se jmenuješ?)
Ich sage es dir.
(Řeknu to tobě.)
Ich begleite dich.
(Doprovodím tě.)

3. os. jednotného čísla
1.p.

er

3.p.

ihm

4.p.

ihn

Er heißt Jan.
(Jmenuje se Jan.)
Wir danken ihm.
(Děkujeme mu.)
Das ist ein Geschenk
für ihn.
(To je dárek pro něj.)

sie
ihr
sie

Sie heißt Jana.
(Jmenuje se Jana.)
Wir danken ihr.
(Děkujeme jí.)
Das ist ein Geschenk
für sie.
(To je dárek pro ni.)

1. os. množného čísla
1.p.

wir

3.p.

uns

4.p.

uns

Wir fahren nach Prag.
(Jedeme do Prahy.)
Sie glauben uns nicht.
(Nevěří nám.)
Jana kennt uns.
(Jana nás zná.)

1

es
ihm
es

Es gefällt mir.
(To se mi líbí.)
Wir antworten ihm.
(Odpovíme mu.)
Ohne es.
(Bez něho.)

2. os. množného čísla
1.p.

ihr

3.p. euch
4.p. euch

Ihr wohnt in Berlin.
(Bydlíte v Berlíně.)
Wir sprechen von euch.
(Mluvíme o vás.)
Wir erwarten euch.
(Očekáváme vás.)

3. os. množného čísla
1.p. sie
3.p. ihnen
4.p. sie

Kommen sie aus Prag?
(Pochází z Prahy?)
Wir zeigen es ihnen.
(Ukážeme jim to.)
Kennst du sie?
(Znáš je?)

3. os. množného čísla (vykání)
1.p. Sie
3.p. Ihnen
4.p. Sie

Kommen Sie aus Prag?
(Pocházíte z Prahy?)
Ich zeige es Ihnen.
(Ukážu Vám to.)
Wir erwarten Sie.
(Očekáváme Vás.)
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