Němčina mit Jitka:

Slovosled v souvětí souřadném
https://www.youtube.com/watch?v=D-ItxWq7mh4
-

souřadné souvětí je spojení dvou nebo několika hlavních vět

Souřadné spojky, které slovosled neovlivňují:
und - a
-

aber - ale

sondern - nýbrž

oder - nebo

denn - neboť

po těchto spojkách následuje jeden větný člen (obvykle podmět), na druhém
místě je určitý slovesný tvar, po němž následuje zbytek věty

und -

Ich bin zu Hause und meine Schwester ist im Garten.
(Jsem doma a moje sestra je na zahradě.)

oder -

Gehst du ins Kino oder bleibst du zu Hause?
(Jdeš do kina nebo zůstaneš doma?)

aber -

Es ist schon spät, aber sie lernt noch.
(Je už pozdě, ale ona se ještě učí.)

sondern -

Ich lerne nicht, sondern ich lese ein Buch.
(Neučím se, nýbrž čtu knihu.)

denn -

Ich gehe schlafen, denn ich bin müde.
(Jdu spát, neboť jsem unavený.)

Souřadné spojky, které slovosled ovlivňují:
deshalb – proto
-

trotzdem – přesto

sonst – jinak

außerdem – kromě toho

za těmito spojkami obvykle stojí ihned sloveso v určitém tvaru

deshalb -

Er hat Angst, deshalb kommt er nicht.
(Má strach, proto nepřijde.)

trotzdem -

Wir hatten wenig Zeit, trotzdem gingen wir spazieren.
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sonst -

(Měli jsme málo času, přesto jsme šli na procházku.)
Du musst lernen, sonst bekommst du eine Fünf.
(Musíš se učit, jinak dostaneš pětku.)

außerdem - Ein Urlaub in Frankreich ist für mich zu teuer, außerdem habe ich
keine Zeit hinzufahren.
(Dovolená ve Francii je pro mě příliš drahá, kromě toho nemám čas tam
jet.)
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