Němčina mit Jitka:

Přítomný čas nepravidelných
a pomocných sloves
https://www.youtube.com/watch?v=wdBVqf0buJk
-

většina nepravidelných sloves se časuje v přítomném čase podle pravidelných
vzorů ( https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog )

-

u části nepravidelných sloves dochází ke změně kmene ve 2. a 3. osobě
jednotného čísla, koncovky zůstávají stejné jako u časování pravidelných
sloves

-

slovesa s kmenovou samohláskou -a- a dvojhláskou -au- mají ve 2. a 3.
os.j.č. až na výjimky přehlásku
a →ä
au→ äu

fahren (jet)
laufen (běžet)

du fährst
du läufst

er/sie/es fährt
er/sie/es läuft

(z častěji užívaných nepravidelných sloves nedochází k přehlásce v kmeni
u saugen a schaffen)
-

u sloves s kmenovým -e- dochází ke změně také ve 2.a 3. os.j.č.
e→ i
e→ ie

helfen (pomáhat)
lesen (číst)

du hilfst
du liest

er/sie/es hilft
er/sie/es liest

(z častěji užívaných nepravidelných sloves nenastává tato změna u gehen,
heben, pflegen a stehen, která mají v jednotném čísle pravidelné časování)

-

změnu kmene o→ ö má pouze sloveso stoßen (du stößt, er/sie/es stößt)

1

-

přítomný čas pomocných sloves sein, haben a werden:
sein (být)
1. osoba
2. osoba
3. osoba

jednotné číslo
ich bin
du bist
er/sie/es ist

množné číslo
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

jednotné číslo
ich habe
du hast
er/sie/es hat

množné číslo
wir haben
ihr habt
sie/Sie haben

jednotné číslo
ich werde
du wirst
er/sie/es wird

množné číslo
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

haben (mít)
1. osoba
2. osoba
3. osoba
werden (stát se)
1. osoba
2. osoba
3. osoba
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