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Was tut / tun… 

Tvoření: 

přivlast.        část těla     sloveso tun        osob. záj.        weh 

 zájm.      (podmět)          tut / tun             ve 3. p 

 

 přivlastňovací zájmeno osoby, které se týká bolest 

 část těla – pozor jestli je to jedna část, či více! (podle toho dáváme koncovku 

přivlastňovacího zájmena ) 

 tut – dáváme, pokud je jen jedna část těla (j.č.) 

tun – více částí ( mn.č.) 

 osobní zájmeno ve 3. pádě – stejné jako u přivl. zájmena – dáváme to, jaké osoby se 

týká 

 weh – v každé větě – na konci! 

 

Mein   +   Bein   +   tut   +   mir +   weh 

(moje)       noha      bolí       mne          

Meine    +    Beine    +    tun    +    mir    +    weh 

(moje)            nohy        bolí          mne         

 

Příklady:   

Dein Knie tut dir weh. – Bolí tě koleno. 

Seine Ohren tun ihm weh. – Bolí ho uši. 

Ihr Rücken tut ihr weh. – Bolí ji záda. 

Unser Kopf tut uns weh. – Bolí nás hlava. 

Euer Hals tut euch weh. – Bolí vás krk. 

Ihre Füβe tun ihnen weh. – Bolí je nohy. 

Ihr Bauch tut Ihnen weh. – Bolí Vás břicho. 
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Pozor: 

Was tut dir weh? – Co tě bolí. 

Was tut ihm weh? – Co ho bolí? 

Nichts tut uns weh. – Nic nás nebolí 

Nichts tut mir weh. – Nic mne nebolí 

Tut dir etwas weh? – Bolí tě něco? 

Tut euch etwas weh? – Bolí vás něco? 

 

Zkus si procvičit: 

 

Bolí je nos ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí nás oči. ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí ji koleno ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí Vás něco, paní Kleinová? ………………………………………………………………………………………………………… 

Nic tě nebolí. ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí vás ruce. ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí mne zuby. ………………………………………………………………………………………………………… 

Bolí ho tvář. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ihre Nase tut ihnen weh. Unsere Augen tun uns weh. Ihr Knie tut ihr weh. Tut Ihnen etwas weh, Frau Klein? Nicht 

tut dir weh. Eure Hände tun euch weh. Meine Zähne tun mir weh. Seine Wange tut ihm weh.


