Podcast č.1:
Zaměřeno na „TEILNEHMEN“ a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
teilnehmen … účastnit se
Ich nehme jedes Jahr an einem Wettbewerb teil. = Každý rok se účastním nějaké soutěže.
- minulý tvar Präteritum – nahm teil
Warum nahmst du gestern an dem Ausflug nicht teil? = Proč jsi se včera neúčastnil toho výletu?
- minulý tvar Perfektum – teilgenommen (hat)
Wie viele Menschen haben an dem Seminar teilgenommen? = Kolik lidí se účastnilo toho semináře?

der Teilnehmer … účastník
Jeder Teilnehmer bekommt am Anfang ein Blatt Papier und einen Bleistift. = Každý účastník dostane na začátku
list papíru a tužku.

die Teilnehmerin … účastnice
Nur eine von allen Teilnehmerinnen konnte Deutsch sprechen. Pouze jedna ze všech účastnic uměla mluvit německy.

die Teilnahme … účast
Die Teilnahme an dem Unterricht ist verpflichtet. = Účast na vyučování je povinná.

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Každé pondělí se musím v práci účastnit schůze s kolegy.
b) Který účastník tu soutěž nakonec vyhrál?
c) On svou účast na tom výletu zrušil, protože byl nemocný.
d) Minulé léto jsme se účastnili zajímavé cesty do zahraničí.

2. Přeložte si do češtiny:
a) An dem Festival werden auch berühmte Persönlichkeiten teilnehmen.
b) Liebe Telnehmer und Teilnehmerinnen, es freut mich Sie hier willkommen zu heißen.
c) Die Teilnahme an der Expedition ist freiwillig.
d) Viele Menschen nahmen an dem feierlichen Umzug im Stadtzentrum teil.

Správné odpovědi:

1a) Jeden Montag muss ich in der Arbeit an einer Besprechung mit Kollegen teilnehmen.
1b) Welcher Teilnehmer hat den Wettbewerb schließlich gewonnen?
1c) Er hat seine Teilnahme an dem Ausflug abgesagt, weil er krank war.
1d) Letzten Sommer haben wir an einer interessanten Reise ins Ausland teilgenommen.

2a) Toho festivalu se budou účastnit take slavné osobnosti.
2b) Milí účastníci a účastnice, je mi potěšením Vás zde přivítat.
2c) Účast na té expedici je dobrovolná.
2d) Hodně lidí se účastnilo toho slavnostního průvodu centrem města.

