Němčina mit Jitka:

Slovosled v souvětí podřadném
https://www.youtube.com/watch?v=d0PmZ_FR0qk

-

v podřadném souvětí závisí vedlejší věta na větě hlavní

Slovosled:
-

vedlejší věta může stát za hlavní větou, ale i před ní
→ stojí-li vedlejší věta za hlavní větou, stojí určitý tvar slovesa ve vedlejší větě
na konci věty
Er kann nicht kommen, weil er krank ist.
(Nemůže přijít, protože je nemocný.)
→ stojí-li vedlejší věta před hlavní větou, stojí ve vedlejší větě určitý tvar
slovesa na konci věty a hlavní věta začíná slovesem v určitém tvaru
Weil er krank ist, kann er nicht kommen.
(Protože je nemocný, nemůže přijít.)

Spojky:
weil
-protože

dass
-že, aby

damit
-aby

wenn
-když

als
-když

weil -

Er geht ins Café, weil er Kaffee trinken will.
(Jde do kavárny, protože se chce napít kafe.)

dass -

Ich weiß, dass es wichtig ist.
(Vím, že je to důležité.)

obwohl
-ačkoliv

Ich will, dass er es macht.
(Chci, aby to udělal.)
damit -

Ich beeile mich, damit ich die Straßenbahn schaffe.
(Pospíším si, abych stihla tramvaj.)
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ob
-zda, jestli

wenn -

Wenn ich Zeit habe, lese ich ein Buch.
(Když mám čas, čtu knihu.)

als -

Als ich 19 war, begann ich an der Universität zu studieren.
(Když mi bylo 19, začala jsem studoval na univerzitě.)

obwohl -

Obwohl es mir Spaß macht, muss ich aufhören.
(Ačkoliv mě to baví, musím přestat.)

ob -

Ich will wissen, ob er kommt.
(Chci vědět, jestli přijde.)
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