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- změna časování je pouze u 2. a 3. osoby čísla jednotného 

- změna kmenové samohlásky 

Slovní zásoba nepravidelných sloves: 

sprechen     - mluvit 

essen   - jíst 

sehen  - vidět  

schlafen  - spát 

fahren  - jet 

waschen  - prát 

tragen  - nosit 

vergessen  - zapomenout 

empfehlen  - doporučit 

geben  - dát 

nehmen   - vzít 

treffen   - potkat 

fernsehen  - dívat se na televizi 

lesen   - číst 

 

Změny nepravidelných sloves ve 2. a 3. osobě čísla jednotného: 

 

E    I 

 

 

 du er, sie, es 

sprechen sprichst spricht 

essen isst isst 

vergessen vergisst vergisst 

geben gibst gibt 

nehmen nimmst nimmt 

treffen triffst trifft 

E                      IE 
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 du er, sie, es 

sehen siehst sieht 

fernsehen siehst fern sieht fern 

empfehlen empfiehlst empfiehlt 

lesen liest liest 

 

 

 

A                      Ä 

 

 du er, sie, es 

fahren fährst fährt 

waschen wäschst wäscht 

tragen trägst trägt 

schlafen schläfst schläft 

 

Cvičení: 

1) Přelož věty do českého jazyka a odpověz na ně: 

 

 Wohin fährt er? 

 Was isst du gern zum Frühstück? 

 Liest du gern? 

 Spricht sie auch Deutsch? 

 Wo triffst du mit deinem Freund? 

 

2) Přeložte věty do německého jazyka: 

 

 Jana jede k babičce. 

 Ty spíš moc dlouho. 

 Myje si ruce v koupelně. 

 Sam nosí rád krátké kalhoty. 

 Erika se dneska kouká na televizi. 

3) Doplňte do tabulky časování nepravidelných sloves: 
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 ich wir ihr Sie 

sprechen     

nehmen     

lesen     

empfehlen     

schlafen     

fahren     

 

4) Doplňte do tabulky časování nepravidelných sloves: 

 

 du er sie - ona 

sprechen    

nehmen    

lesen    

empfehlen    

schlafen    

fahren    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné řešení: 
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1) Přelož věty do českého jazyka a odpověz na ně: 

 

 Kam jede?    

 odpověď: Er fährt in der Schule. 

 Co rád snídáš?   

 odpověď: Brot mit Marmelade. 

 Čteš ráda?    

 odpověď: Ja, ich lese gern. 

 Mluví také německy?  

 odpověď: Nein, sie spricht nicht Deutsch. 

 Kde se potkáš s tvým přítelem?  

 odpověď:  Ich treffe mit meinem Freund vor dem Kino. 

 

2) Přeložte věty do německého jazyka: 

 

 Jana fährt zur Oma. 

 Du schläfst sehr lange. 

 Sie wäscht die Hände ins Badezimmer. 

 Sam trägt gern kurze Hose 

 Erika sieht heute fern. 

 

3) Doplňte do tabulky časování nepravidelných sloves: 

 

 ich wir ihr Sie 

sprechen spreche sprechen sprecht sprechen 

nehmen nehme nehmen nehmt nehmen 

lesen lese lesen lest lesen 

empfehlen empfehle empfehlen empfehlt empfehlen 

schlafen schlafe schlafen schlaft schlafen 

fahren fahre fahren fahrt fahren 

 

4) Doplňte do tabulky časování nepravidelných sloves: 
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 du er sie - ona 

sprechen sprichst spricht spricht 

nehmen nimmst nimmt nimmt 

lesen liest liest liest 

empfehlen empfiehlst empfiehlt empfiehlt 

schlafen schläfst schläft schläft 

fahren fährst fährt fährt 

 


