
 

Časování sein v přítomném čase 

sein = být 

ich bin  =  já jsem wir sind  =  my jsme 

du bist = ty jsi ihr seid  =  vy jste 

er/sie/es ist  =  on/ona/ono je sie/Sie sind  =  oni jsou/Vy jste 

 

Časování hab-en v přítomném čase 

ich habe  =  já mám wir haben  =  my máme     infinitiv 

du hast = ty máš ihr habt =  vy máte     kmen+t 

er/sie/es hat  =  on/ona/ono má sie/Sie haben  =  oni mají/Vy máte    infinitiv 

 

Časování slabých sloves v přítomném čase - vzory časování 

Každé sloveso sestává z kmene, koncovky a někdy má i předponu 

 

mach-en = dělat 
kmen: mach  koncovka: en 

 

 

1. mach-en = dělat 2. arbeit-en = pracovat 
    bad-en = koupat se 
    rechn-en = počítat (shluk souhlásek na konci kmene) 

ich mach-e wir machen ich arbeit-e wir arbeiten 

du mach-st ihr mach-t du arbeit-est ihr arbeit-et 

er/sie/es mach-t sie mach-en er/sie/es arbeit-et sie arbeiten 

 

Zdá se, že je to jednoduché, koncovky dáváme ke kmeni a jsou to tyto: 
v jednotném čísle: e, (e)st, (e)t 

v množném čísle: infinitiv, (e)t, infinitiv 
e v závorce dáváme, pokud je na konci kmene t, d, nebo shluk souhlásek, např. chn: rechnen nebo 

gn: regnen = pršet atd. Je to zřejmě kvůli druhé osobě, du rechnst fakt nejde říct, a tak se vloží 
změkčující e. 

 

 

 

3. reis-en = cestovat (jako machen kromě 2. os. 
j.č., kvůli existující sykavce pouze koncovka -t) 

4. ruder-n = veslovat (jako machen) 

ich reis-e wir reisen ich ruder-e/rudre wir rudern (inf.) 

du reis-t ihr reis-t du ruder-st ihr ruder-t 

er/sie/es reis-t sie reisen er/sie/es ruder-t sie rudern (inf.) 

jako reisen: sitzen = sedět, setzen = posadit, heißen = jmenovat se 

jako rudern: wandern = chodit na túry 

5. sammel-n = sbírat (jako machen, jen v 1. osobě jednotného čísla škrtneme v kmeni -e. Z kmene 
sammel tedy vznikne samml) 

ich samml-e wir sammeln 

du sammel-st ihr sammel-t 

er/sie/es sammel-t sie sammeln  

 



Zjednodušená tabulka koncovek při pravidelném časování v přítomném čase 

 

-e** inf. 

-(e)st/-t* -(e)t/-t* 

-(e)t/-t* inf. 

  

žluté značení: povinné přidání -e u sloves končících v kmeni na -t, -d (arbeiten, 

baden) nebo speciální shluk souhlásek, např.: regnen = pršet, rechnen = 

počítat, atmen = dýchat 

zelené značení: koncovka -t u sloves s kmenem končícím sykavkou, tj. s, ss, z, ß, 

např.: reisen = cestovat, setzen = posadit, heißen = jmenovat se 

modré značení: koncovka -e v 1. os. j.č. vždy, u sloves zakončených na ln pozor 

na změnu kmene, např.: sammeln = sbírat, kde koncovka je -n a kmen sammel. 

Škrtneme v kmeni písmeno e, takže nový kmen pro první osobu je samml a 

potom přidáme -e, čili samml + e => ich sammle = já sbírám. 

 


