
 
 

Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list 

 

Název materiálu:  Časování sloves   

 

Tematická oblast:  Němčina 1. ročník 

 

Anotace: Schéma časování pravidelných sloves. Žáci procvičují různými 

způsoby časování sloves. Doplňují koncovky, nebo spojují 

zájmena se správným tvarem slovesa.  

 

Očekávaný výstup:  Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům 

odpovídající osobní zájmena. 

 

Klíčová slova: slovesa, zájmena 

 

Metodika:  Pracovní list slouží v návaznosti na výklad (prezentaci) o 

časování německých pravidelných sloves. Lze ji rozeslat 

elektronicky, nebo ji prezentovat v hodinách.  

 

Obor:    Kuchař-číšník 65-51-H/01, Cukrář 29-54-H/01, 

Prodavač 66-51-H/01 

   

Ročník:   1.    

 

Autor:    Mgr. Věra Hladíková 

 

Zpracováno dne:   10. 9. 2012 

 

 

 
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská 

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 



Časování sloves 

 
1) Spoj osobní zájmeno se správným tvarem slovesa.  

 

kommen 

heißt 

ich    malt     wir 

wohne 

du    sagst     ihr 

fotografiere 

er/sie/es   studiert    sie/Sie 

malen 

wohnst 

heißen 

kommt 

studieren 

fotografieren  

 

 

 

2) Doplň následující tabulku.  

kochen       

  du malst     

     ihr kommt  

   er wohnt    

 ich heiße      

      sie studieren 

    wir machen   

 

3) Doplň správné koncovky ke slovesům.  

ich heiß….., er komm………, sie mal………, wir wohn…….., du studier…….., ihr 

fotografier…….., ich bad……, du lern……., wir frag……., er mal……, sie wohn….., ihr 

studier…., ich und du komm……., Pavel heiß…….., du fotografier……., ich wohn…….. 

 

 

4) Do vět doplň vhodná slovesa z rámečku ve správném tvaru.  

wohnen, heißen, malen, kommen, studieren, fotografieren, machen 

 

a) Wie …………… du? – Peter Neumann.  

Woher……….du? - Ich…………aus Tschechien, aber jetzt…………..ich in Berlin.  

………….du in Berlin? - Ich ……………..Deutsch.  

Was ………… du gern? – Ich……………….gern.  

b) Wie…………ihr? – Ich………Eva und sie……….Edita. 

……..ihr in Prag? – Nein, wir……………nicht in Prag, wir…………..in Brno. 

……….ihr gern? Ja, sehr gern.  

 

 



Časování sloves - Řešení 

 
1) Spoj osobní zájmeno se správným tvarem slovesa.  

 

kommen – wir, sie  

heißt – er/sie/es, ihr 

ich    malt – er/sie/es, ihr   wir 

wohne - ich 

du    sagst - du    ihr 

fotografiere - ich 

er/sie/es   studiert - er/sie/es, ihr   sie/Sie 

malen– wir, sie 

wohnst - du 

heißen– wir, sie 

kommst - du 

studieren– wir, sie 

fotografieren – wir, sie 

 

 

 

2) Doplň následující tabulku.  

kochen ich koche du kochst er kocht wir kochen ihr kocht sie kochen 

malen ich male du malst er malt wir malen ihr malt sie malen 

kommen ich 

komme 

du 

kommst 

er kommt wir 

kommen 

ihr kommt sie kommen 

wohnen ich 

wohne 

du 

wohnst 

er wohnt wir wohnen ihr wohnt sie wohnen 

heißen ich heiße du heißst er heißt wir heißen ihr heißt sie heißen 

studieren ich 

studiere 

du 

studierst 

er 

studiert 

wir 

studieren 

ihr studiert sie studieren 

machen ich 

mache 

du 

machst 

er macht wir machen ihr macht sie machen 

 

3) Doplň správné koncovky ke slovesům.  

ich heiße, er kommen, sie malen/t, wir wohnen, du studierst, ihr fotografiert, ich bade, du 

lernst, wir fragen, er malt, sie wohnen/t, ihr studiert, ich und du kommen, Pavel heißt, du 

fotografierst, ich wohne 

 

 

4) Do vět doplň vhodná slovesa z rámečku ve správném tvaru.  

wohnen, heißen, malen, kommen, studieren, fotografieren, machen 

 

a) Wie heißt du? – Peter Neumann.  

Woher kommst du? – Ich komme aus Tschechien, aber jetzt wohne ich in Berlin.  

Studierst du in Berlin? – Ja, ich studiere Deutsch.  

Was machst du gern? – Ich male/fotografiere gern.  

b) Wie heißt ihr? – Ich heiße Eva und sie heißt Edita. 



Wohnt ihr in Prag? – Nein, wir wohnen nicht in Prag, wir wohnen in Brno. 

Malt/studiert/fotografiert ihr gern? Ja, sehr gern.  

 



Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_prezentace 
Název materiálu: Časování sloves   
Tematická oblast: Němčina 1. ročník 
Anotace:  Schéma časování pravidelných sloves. Žáci procvičují různými   

  způsoby časování sloves. Doplňují koncovky, nebo spojují zájmena  
  se správným tvarem slovesa.  

Očekávaný výstup: Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní  
  zájmena. 

Klíčová slova: slovesa, zájmena  
Metodika:   Podklad pro výklad učiva 
Obor:  29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník 
Ročník:  1.  
Autor:  Mgr. Věra Hladíková 
Zpracováno dne: 10. 9. 2012 
 
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální 
zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní 
firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným 
známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ 
svého díla. 
 

 



Časování 

sloves 

Mgr. Věra Hladíková 



Osobní zájmena 

ich = já 

du = ty 

er = on 

sie = ona 

es = ono 



Osobní zájmena 

wir = my 

ihr = vy 

sie= oni, ony, ona 

Sie = Vy 



Infinitiv slovesa 

Sloveso v infinitivu má v němčině 
koncovku 

 - EN 

    malen 

    kochen 

    heißen 

    wohnen  

    kommen 



Časování sloves 

! 
Při časování sloves 

nahrazujeme koncovku –EN 
za koncovku, která odpovídá 

dané osobě  

 

 



ich         e 

malen 
 

malen 
 

mal- 
 

 + e 
 

ich 
male 



du         st 

 malen 

 

malen 

 

mal- 

 

+ st 

 

du malst 



er/sie/es         t 

malen 
 

malen 
 

mal- 
 

+ t 
 

er/sie/es 
malt 



wir         en 

malen 

 

malen 

 

mal- 

 

+en 
 

wir malen 



ihr         t 

malen 

 

malen 

 

mal- 

 

+t 

 

ihr malt 



sie         en 

malen 

 

malen 

 

mal- 

 

+en 

 

sie malen 


