
Cestování 1 – Das Reisen 
 
1. opakování časování slovesa fahren – jet, jezdit 
u slovesa fahren se ve 2. a 3. osobě čísla jednotného objevuje navíc přehláska nad a 
 
ich fahre – ja jedu   wir fahren – my jedeme 
du fährst – ty jedeš  ihr fahrt – vy jedete 
er fährt – on jede   sie fahren – oni jedou 
sie fährt – ona jede  Sie fahren – Vy jedete 
es fährt – ono jede 
 
 
2. Vyzkoušejte se a doplňte do mezer v textu správný tvar slovesa fahren: 
 
Herr Nowak _____________ nach Russland.   
___________ Sie nach Urlaub, Herr Weiß? 
Wir __________ oft zu Oma.     
___________ du schon nach Hause? 
Mein Vater kann schnell ______________   
Mein Bruder _______ gern Rad. 
___________ ihr Ski, Kinder?     
Unsere Eltern _______ nicht nach Urlaub. 
 
3. Předložky, které se pojí se slovesem fahren 
 
a) nach – do měst a většiny států a v ustáleném spojení nach Hause - domů 
Ich fahre nach Prag. – Já jedu do Prahy. 
Monika fährt in den Ferien nach Deutschland. – Monika pojede o prázdninách do Německa. 
 
b) in die – do států, které jsou v němčině rodu ženského (die Slowakei, die Schweiz) 
Paul fährt im Sommer in die Slowakei. – Pavel pojede v létě  na Slovensko. 
Wir fahren in die Schweiz Ski fahren. – pojedeme do Švýcarska lyžovat. 
 
c) mit – s, pojí se 3. pádem a vyjadřuje jakým dopravním prostředkem jedeme 
u dopravních prostředků rodu mužského a středního vzniká tvar mit dem, u rodu ženského mit der, 
ale pozor rod podstatného jména v němčině 
Ich fahre gern mit dem Auto. – Jezdím rád (s) autem. 
Wir fahren in Prag oft mit der Straßenbahn. – V Praze jezdíme často (s) tramvají. 
 
 
4. Vyzkoušejte se  a doplňte správnou předložku (popřípadě člen die, der, dem): 
 
Mein Onkel fährt oft ______ ______ Auto.   
Mein Bruder fährt gern _______ _______ Fahrrad. 
Unsere Familie fährt im Sommer ________ Italien.  
Ich fahre zu Opa ______ ________ Straßenbahn. 
Fährst du in den Ferien ______ _______ Slowakei?  
Fährt deine Tante ______ Berlin? 
Der Opa fährt ______ ______ Traktor.    
Die Kinder fahren schon ______ Hause. 
 

 


