
ČASOVÁNÍ SLOVES – PRÄSENS, PRÄTERITUM, PERFEKT 

ČASOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH SLOVES v PŘÍTOMNOSTI 

machen = dělat 

1. ich              mache 1. wir            machen 

2. du             machst 2. ihr               macht 

3. er, sie, es    macht 3. sie, Sie      machen 

PRÄTERITUM PRAVIDELNÝCH SLOVES – „krátký minulý čas“ 

začátek stejný jako u časování v přítomnosti = od infinitivu odtrhnu koncovku 

–en. A přidávám koncovky –TE, -TEST, -TE, -TEN, -TET, -TEN  

machen = dělat, machen 

1. ich              machte 1. wir            machten 

2. du             machtest 2. ihr               machtet 

3. er, sie, es    machte 3. sie, Sie      machten 

ČASOVÁNÍ SLOVES HABEN A SEIN 

haben = mít, přítomnost haben = mít, präteritum 

1. ich     habe 1. wir       haben 1. ich      hatte 1. wir     hatten 

2. du      hast 2. ihr      habt 2. du       hattest 2. ihr      hattet 

3. er, sie, es   hat 3. sie, Sie    haben 3. er        hattet 3. sie, Sie hatten 

sein = být, přítomnost sein = být, präteritum 

1. ich     bin 1. wir       sind 1. ich      war 1. wir     waren 

2. du      bist 2. ihr      seid 2. du       warst 2. ihr      wart 

3. er, sie, es   ist 3. sie, Sie    sind 3. er        war 3. sie, Sie waren 

 

PERFEKTUM – „dlouhý minulý čas“ pravidelných sloves = skládá se ze 2 

částí = 

1) pomocné sloveso HABEN nebo SEIN v přítomném čase (nepřekládá se) a 

stojí jako 2. větný člen   

2) příčestí minulé složené s předpony ge- a koncovky -t  (např. gemacht, 

gespielt, gehört, gelernt, gekocht, getanzt, gewandert, gezeltet) = vzít 3. osobu 

jednotného čísla přítomného času a před ní dát předponu ge-  stojí vždy až 

na konci věty 
Příklady:  Er hat gestern drei Stunden Fussball gespielt. = On včera hrál 3 hodiny 

fotbal. Wir haben am Montag Deutsch gelernt. = V pondělí jsme se učili německy. 

Otázka: Was hast du gestern gemacht? Cos včera dělal?Pokud infinitiv končí na –

ieren (např. telefonieren) – předpona ge- se NEDÁVÁ. Např. Tante Agathe hat 

am Samsatg telefoniert. – Teta Agáta telefonovala v sobotu. 


