
Slovesné vazby

předložkové vazby
antworten auf 4.p. odpovídat na
arbeiten an 3.p. pracovat na
aufpassen auf 4.p. dávat pozor na
bestehen in 3.p. spočívat v
bitten um prosit o
danken für děkovat za
denken an 4.p. myslet na
sich entschuldigen bei, für omluvit se komu, za
erzählen von nebo über 4.p. vyprávět o
fragen 4.p. nach ptát se koho na
sich freuen auf 4.p. těšit se na
sich freuen über 4.p. těšit se z, mít radost z
gehen um jít o
helfen bei pomoci s, při
hoffen auf 4.p. doufat v
hören von nebo über 4.p. slyšet o
sich interessieren für zajímat se o
klagen über 4.p. stěžovat si na
nachdenken über 4.p. přemýšlet o
lesen von nebo über 4.p. číst o
schreiben von nebo über 4.p. psát o
sparen für, an 3.p. (u)šetřit na co, na čem
sprechen von nebo über 4.p. mluvit o
teilnehnem an 3.p. (z)účastnit se čeho
sich unterhalten über 4.p. bavit se o
warten auf 4.p. čekat na

bezpředložkové vazby
anrufen 4.p. (za)telefonovat komu
sich ansehen 4.p. podívat se na, prohlédnout si
glauben 4.p. věřit čemu
heiraten 4.p. ženit se s, vdávat se za
holen 4.p. dojít pro
kennen lernen 4.p. seznámit se s, poznat
vergessen 4.p. rozumět komu, čemu



další vypsané vazby (do L17 vč.)

sich an/schauen 4.p. dívat se na, prohlížet si
beneiden 4.p. závidět komu
genießen 4.p. užívat, mít požitek z
sich beteiligen an 3.p. (z)účastnit se čeho
sich erinnern an 4.p. vzpomenout si, vzpomínat na
auf/geben 4.p. vzdát co, nechat čeho
befürchten 4.p. obávat se čeho
bezweifeln 4.p. pochybovat o
erinnern 4.p. an 4.p. připomínat komu co
handeln von jednat o
staunen über 4.p. divit se čemu
versuchen 4.p. zkusit, pokusit se o
verzichten auf 4.p. zříci se, vzdát se čeho
vorbei/kommen bei (za)stavit se u
böse sein 3.p. zlobit se na
schuld sein an 3.p. být vinen čím
an/kommen in 3.p. přijet kam
vor/ziehen 4.p. dávat přednost čemu
ab/holen 4.p. vyzvednou koho
sich an/schließen 3.p. připojit se k
bedauern 4.p. litovat čeho
(bereuen 4.p. litovat čeho)
beeindrucken 4.p. udělat dojem na
benutzen 4.p. používat co
Bescheid wissen von, über 4.p. být informován o
besprechen 4.p. projednat co
ein/laden zu pozvat, zvát na
überblicken 4.p. prohlédnout co, mít rozhled po
sich verabschieden von rozloučit se s
sich wenden an 4.p. obrátit se na
betreffen 4.p. týkat se čeho
merken 4.p. všimnout si čeho, zpozorovat co
sich vor/bereiten auf, für 4.p. připravit, připravovat se na
aufmerksam machen auf 4.p. upozornit na
beantworten 4.p. (z)odpovědět, odpovídat na
betreten 4.p. vstoupit do
erkennen an 3.p. poznat, rozeznat podle
stammen aus pocházet z
vorbei/gehen an 3.p. jít kolem, míjet co
vorbei/fahren an 3.p. jet kolem, míjet co
ab/hängen von záviset na
angewiesen auf 4.p. odkázaný na
beauftragen mit pověřit čím
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