Němčina mit Jitka:

Zápor v němčině
https://www.youtube.com/watch?v=Z9LqmXl8llM
-

německá věta smí obsahovat jen jeden zápor
zápor se nejčastěji vyjadřuje záporkami: nein, nicht, kein

NEIN
-

záporka nein je opakem ja, stojí vždy před větou, není její součástí a je vždy
oddělena čárkou, může stát i samostatně
Kommst du auch? Nein, ich komme nicht.
Hast du Angst? Nein.

NICHT
-

má stejnou funkci jako předpona ne- u českých sloves
Ich kann nicht tanzen. Neumím tančit.

-

používá se, pokud negujeme sloveso nebo podstatné jméno se členem
určitým
vyjadřuje-li nicht větný zápor, stojí buď na samém konci věty nebo těsně
před závěrem přísudkového rámce (tj. před neurčitým slovesným tvarem,
odlučitelnou předponou nebo jmennou částí přísudku, např. přídavným
jménem):
Er kann heute wegen Krankheit leider nicht kommen.
Wir haben sie nicht gesehen.
Der Kurs findet heute nicht statt.
Die Lösung ist nicht richtig.

-

často také záporka nicht stojí před předložkovými spojeními s funkcí
příslovečného určení místa:
Er fährt nicht in die Slowakei.

-

záporka nicht stojí před příslovečným určením způsobu:
Er singt nicht sauber.
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KEIN
-

-

záporkou kein se vyjadřuje zápor u podstatného jména (kein – žádný)
skloňuje se v jednotném čísle jako neurčitý člen (kein Mann, keine Frau,
kein Kind)
používá se tam, kde by v kladném případě stálo podstatné jméno
s neurčitým nebo nulovým členem:
Hast du einen Bruder?

Nein, ich habe keinen Bruder.

Habt ihr heute Zeit?

Wir haben keine Zeit.

v odpovědi na otázku může být kein použito i samostatně, tedy bez
podstatného jména
Haben Sie eine Wohnung? Nein, wir haben keine (Wohnung).
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