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ZVRATNÁ SLOVESA
(reflexive Verben)
= slovesa ve spojení se zvratným zájmenem sich (se/ si):
 v němčině se skloňuje (s pádem 4. (častější) nebo 3.)
 tvar sich zůstává: v infinitivu (sich freuen)
+ ve 3. os. č. j. i mn. (er freut sich, sie freuen sich)
 v infinitivu stojí zvratné zájmeno před slovesem (sich anziehen),
při časování co nejblíže za slovesem (Ich ziehe mich an.)
ČASOVÁNÍ 1) se zájmenem s pádem 4.:
sich setzen = posadit se
ich setze mich
wir setzen uns
du setzt dich
ihr setzt euch
er, sie, es setzt sich
sie, Sie setzen sich
Způsob rozkazovací: Setz dich! Setzen wir uns! Setzt euch! Setzen
Sie sich!
2) se zájmenem s pádem 3.:
sich wünschen = přát si
ich wünsche mir
du wünschst dir
er, sie, es wünscht sich

wir wünschen uns
ihr wünscht euch
sie, Sie wünschen sich

Způsob rozkazovací: Wünsch(e) dir! Wünschen wir uns! Wünscht
euch! Wünschen Sie sich!

 v 1. a 2. os. shodný tvar se zájmeny osobními ve 3. nebo 4. pádě.
Rozdíl je pouze u 1. a 2. os. č. j. (mir x mich, dir x dich), tvary uns
a euch jsou v obou pádech stejné
 při nepřímém pořádku slov stojí tvar sich:
a) za přísudkem, je-li podmět vyjádřen podstatným jménem:
Dafür interessiert sich mein Bruder.
b) za podmětem, je-li podmět vyjádřen osobním zájmenem:
Dafür interessiert er sich.
 ve větách se způsobovým a zvratným slovesem stojí zvratné
zájmeno HNED za slovesem způsobovým a skloňuje se, i když je
zvratné sloveso v infinitivu:
Ich möchte mich jetzt vorstellen.
Sie will sich die Burg ansehen.
 ne vždy odpovídá české zvratné sloveso německému a naopak:
ptát se = fragen
sich sehnen = toužit, dychtit
učit se = lernen
hrát si = spielen
 některá zvratná slovesa mají v češtině zvratné zájmeno v
němčině v jiném pádě:
sich (+ 4. p.) ausruhen = odpočinout si (+ 3. p.)
Ich ruhe mich endlich aus. = Konečně si odpočinu.

 některá slovesa mají pouze zvratný tvar (sich beeilen = pospíšit
si), jiná existují ve zvratné i nezvratné podobě se stejným
významem (sich duschen = duschen)
Ich dusche (mich) jeden Tag. = Sprchuji se každý den.
 některá zvratná slovesa mají zájmeno sich zvratné se 3. i 4.
pádem (sich vorstellen, sich vorbereiten)
Ich stelle mich vor. = Představím se.
Ich stelle mir dein Traumhaus vor. = Představím si …
Bereitest du dich auf das Abitur vor? = Připravuješ se …?
Bereitest du dir dein Pausenbrot vor? = Připravuješ si …?
 některá německá slovesa se vyskytují ve zvratné i nezvratné
podobě, ale s odlišným významem (waschen x sich waschen)
Er wäscht sein Auto. X Ich wasche mich. X Ich wasche mir …
= Umývá své auto.
= Umývám se.
= Umývám si …

AUFGABE
Ergänze die richtige Form des Pronomens sich + Dat./ Akk.:
Was wünschst du ….. zum Geburtstag?
Ich setze ….. neben sie.
Wo trefft ihr …..?
Wir müssen ….. entschuldigen.
Ich muss ….. wirklich beeilen.
Sie zieht ….. einen Rock an.
Wir benehmen ….. immer richtig. (sich benehmen = chovat se)
Du wäschst ….. zu lange.
Ich wasche ….. die Hände.
Was sehen wir …. jetzt an?
Wie haben Sie ….. unterhalten?
Ich freue ….. auf die Ferien.
Stell ….. endlich vor! (Představ se konečně!)
Unser Haus befindet ….. am Stadtrand. (sich befinden = nacházet se)
Kauf ….. doch etwas!
Wohin legt ….. Jens?
Ich ärgere ….. über dich.
Seht ….. es an!
Sie kümmert ….. gern um die Kinder.
Wofür interessierst du …..?
Wir bereiten ….. auf die Prüfung vor.
Ich möchte ….. richtig ausruhen.
Setz …. neben mich!

LÖSUNG
Was wünschst du dir zum Geburtstag?
Ich setze mich neben sie.
Wo trefft ihr euch?
Wir müssen uns entschuldigen.
Ich muss mich wirklich beeilen.
Sie zieht sich einen Rock an.
Wir benehmen uns immer richtig.
Du wäschst dich zu lange.
Ich wasche mir die Hände.
Was sehen wir uns jetzt an?
Wie haben Sie sich unterhalten?
Ich freue mich auf die Ferien.
Stell dich endlich vor! (Představ se konečně!)
Unser Haus befindet sich am Stadtrand.
Kauf dir doch etwas!
Wohin legt sich Jens?
Ich ärgere mich über dich.
Seht euch es an!
Sie kümmert sich gern um die Kinder.
Wofür interessierst du dich?
Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.
Ich möchte mich richtig ausruhen.
Setz dich neben mich!
Autorem všech částí je Mgr. Marcela Hasoňová.

