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ÚVODEM

• V tomto kurzu se společně naučíme 100 německých sloves.

• Nezapomeňte, že vše máte k dispozici také v podobě audio nahrávek.

• Slovesa jsou tematicky rozdělena do 5 kategorií:
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1. Nakupování

2. Cestování

3. Restaurace

4. Zdraví

5. 1. den v práci



KUPOVAT – KAUFEN
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Přítomný čas: Minulý čas - perfektum:

Příklad:

Sie kauft ein Haus. – Kupuje si dům. / Sie hat ein Haus gekauft. – Koupila si dům.

Kaufen Sie ein Auto? – Koupíte si auto? / Haben Sie ein Auto gekauft? – Koupil jste si auto?

1) TADY JE SLOVESO ČESKY A NĚMECKY

2) SLOVESO V PŘÍTOMNÉM ČASE
3) SLOVESO V MINULÉM ČASE - PERFEKTUM

4) PŘÍKLAD POUŽITÍ V PŘÍTOMNÉM / MINULÉM ČASE



SLOVESO ČESKY – SLOVESO NĚMECKY(*)
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Přítomný čas: Minulý čas - perfektum:

Příklad:

3) MŮŽEME POKRAČOVAT? ↓

1) POKUD JE NĚMECKÉ SLOVESO OZNAČENO HVĚZDIČKOU, CHOVÁ SE V MINU LÉM ČASE (PERFEKTU) NEPRAVIDELNĚ



MINULÝ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES

Nejpoužívanější minulý čas v němčině je PERFEKTUM.

Přítomnost: Kupuji klobouk. – Ich kaufe einen Hut. 

Minulost - PERFEKTUM: Kupoval jsem klobouk. - Ich habe einen Hut gekauft.

Perfektum pravidelných sloves tvoříme za pomoci slovesa („haben”, nebo „sein”) a příčestí

minulého na konci věty. 

HABEN – používáme u naprosté většiny sloves

SEIN – používáme u pohybových sloves (jet, běžet, letět, atd.)
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Příčestí minulé – pravidelných sloves

od slovesa v infinitivu odtrhneme koncovku –en

→ KAUFEN (kupovat) → KAUF –EN → získáme kmen slova

→ KAUF

PERFEKTUM tvoříme přidáním předpony ge- a koncovky –t

ge– kauf –t  → gekauft

Jak vytvořit otázku?

Kupoval jsi klobouk. – Du hast einen Hut gekauft.

Kupoval jsi klobouk? – Hast du einen Hut gekauft?



MINULÝ ČAS NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

Nejpoužívanější minulý čas v němčině je PERFEKTUM.

Přítomnost: Vidí kočku. – Sie sieht eine Katze.

Minulost - PERFEKTUM: Viděla kočku. - Sie hat eine Katze gesehen.

Perfektum nepravidelných sloves tvoříme za pomoci slovesa („haben”, nebo „sein”) a příčestí

minulého na konci věty. 

HABEN – používáme u naprosté většiny sloves

SEIN – používáme u pohybových sloves (jet, běžet, letět, atd.)
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Příčestí minulé – nepravidelných sloves

se musíme naučit zpaměti.

Většinou končí na „- en”. 

sehen (vidět) → gesehen
Jak vytvořit otázku?

Viděla kočku. – Sie hat eine Katze gesehen.

Viděla kočku? – Hat sie eine Katze gesehen?



ČASUJEME POMOCNÁ SLOVESA
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HABEN SEIN

HABEN – používáme u naprosté většiny sloves

SEIN – používáme u pohybových sloves (jet, běžet, letět, atd.)
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