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Slovesa se změnou kmene 



Časování sloves 

• U některých sloves dochází při časování k 

změně v kmeni.  

• V přítomném čase se přidávají koncovky 

podle osob a mění se kmen ve 2. a 3. 

osobě čísla jednotného.  



1. Typ: a - ä  

• K tomuto typu lze zařadit slovesa:  

 fahren 

 ich fahre 

 du fährst 

 er/sie/es fährt 

      wir fahren 

      ihr fahrt 

      sie fahren  



Vyčasuj slovesa:  

laufen 

 

schlafen 

 

backen 



Řešení 

ich laufe, du läufst, er/sie/es läuft, wir laufen, 

ihr lauft, sie laufen 

 

ich schlafe, du schläfst, er/sie/es schläft, wir 

schlafen, ihr schlaft, sie schlafen 

 

ich backe, du bäckst, er/sie/es bäckt, wir 

backen, ihr backt, sie backen 



2. Typ: e - i, e - ie 

• K tomuto typu lze zařadit:  

geben 

 ich gebe 

 du gibst 

 er/sie/es gibt 

      wir geben 

      ihr gebt 

      sie geben 



Vyčasuj slovesa:  

• lesen 

 

• sehen 

 

• helfen 

 

• nehmen 



Řešení 

ich lese, du liest, er/sie/es liest, wir lesen, ihr 

lest, sie lesen 

ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht, wir 

sehen, ihr seht, sie sehen 

ich helfe, du hilfst, er/sie/es hilft, wir helfen, 

ihr helft, sie helfen 

ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt, wir 

nehmen, ihr nehmt, sie nehmen 



Utvoř správný tvar sloves:  

1. ich (fahren) 

2. er (backen) 

3. du (essen) 

4. wir (lesen) 

5. es (schlafen) 

6. du (helfen) 

7. ihr (nehmen) 

8. du (sehen) 



Řešení 

1. ich fahre 

2. er bäckt 

3. du isst 

4. wir lesen 

5. es schläft 

6. du hilfst 

7. ihr nehmt 

8. du siehst 

 



Pozor !!! 

Slovesa, jejichž kmen končí na –s, -ss, -ß, -

z, již v 2. osobě nepřibírají koncovku –st, 

nýbrž jen –T.  

 

ESSEN 

  du isst 

  er isst 



Úkol 

Vyber slovesa, u kterých dochází ke změně 

v kmeni.  

 

 sprechen, schreiben, suchen, fahren, 

kochen, backen, essen, trinken, lesen, 

helfen, arbeiten, kommen, wohnen, 

spielen, laufen, liegen.  



Řešení 

 

sprechen,fahren, backen,  

essen, lesen, helfen, laufen.  
 



 

Vybraná slovesa použij v krátkých 

větách.  



Příkladové věty 

• Du sprichst Deutsch.  

• Er fährt nach Hause.  

• Die Mutter bäckt einen Kuchen.  

• Peter isst gern.  

• Liest du gern die Bücher? 

• Hilfst du mir? 

• Das Kind läuft schnell.  


