
Časování sloves 
1. Zopakuj si časování sloves pravidelných 
 
Spielen – hrát , odtrhneme koncovku –en a místo ní přidáváme v jednotlivých 
osobách červeně zvýrazněné koncovky ke kmeni slovesa spiel-. 
Ich spiele – já hraji   wir spielen – my hrajeme 
Du spielst – ty hraješ  ihr spielt – vy hrajete 
Er spielt  - on hraje   sie spielen – oni hrají  
Sie spielt – ona hraje  Sie spielen – Vy hrajete 
Es spielt – ono hraje 
 
Teď bude pro tebe hračka doplnit správné koncovky sloves pravidelných: 
Ich tanz…. gern. Gabi sing… oft. Paul spiel…. Computerspiele. Meine Mutter 
koch…. Gulasch. Spiel…. du Gitarre? Die Kinder schwimm…. Im Sommer. Ina 
fotografie….. gern Tiere. Wander…..  dein Freund in den Alpen? Wohn…. Sie in 
Prag, Frau Nowak?  

 
 
 

2. Teď se naučíme časovat slovesa nepravidelná 
Není to nic těžkého, pouze v 2. a 3. osobě čísla jednotného (ty, on, ona, ono) se 
změní kmenová samohláska 
 

a) a se změní na ä například u sloves fahren – jezdit, laufen –běhat 
Jak to funguje? 
Ich fahre, wir fahren, ihr faht ,sie fahren, Sie fahren se časuje pravidelně, 
ale pouze u du fährst, er, sie, es fährt se objeví přehláska nad a. 
 

b) e se změní v ie například u sloves lesen – číst, sehen – vidět 
Takže časujeme pravidelně ich lese, wir lesen, ihr lest, sie lesen, Sie lesen,  
ale v du liest, er, sie, es liest se objevilo navíc písmeno i. 
 
Zkuste opět doplnit správné tvary nepravidelných sloves do vět: 

- fahren: Peter ………….. nach Prag. …………. du nach Hause? Ich …….. nach 
Hause nicht.  ……………… die Kinder in di Schule? Monika ……….. nicht mit. 

- laufen: Mark …………. jeden Tag. ……….. Sie am Montag, Frau Nowak? 
Sie ……… nicht gern. Die Kinder ………….. in der Schule oft. 

 
- lesen: ………… du gern Bücher? Ja, ich ………..gern.  Mein Bruder ……. gern 

Komics. Jan ……… nicht gern, er malt lieber. Die Kinder ………… oft. 
- sehen: Meine Oma ………… schon nicht gut. Ich ……….. sehr gut. ……….. du 

auch gut? Meine Eltern ………… ganz gut. Mona ……….. nichts. 
 
 
Nápověda: die Kinder – děti, die Eltern – rodiče, jeden Tag – každý den, liber – raději, nichts – nic, 
oft – často, nach Hause – domů, auch – také, sehr - velmi 


