Němčina mit Jitka:

Přítomný čas pravidelných sloves
https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog

-

při časování sloves se užívá osobních zájmen i v případě, kdy čeština
podmět nevyjadřuje (přijdu – ich komme)

-

osobní zájmena v 1. pádě:

1. osoba
2. osoba
3. osoba

jednotné číslo
já - ich
ty - du
on/ona/ono - er/sie/es

množné číslo
my - wir
vy - ihr
oni/Vy – sie/Sie

-

pro vykání v jednotném i množném čísle se používá zájmena Sie (vykání
odpovídá v němčině zastaralému českému onikání), osobní zájmeno Sie se
v tomto případě píše vždy s velkým počátečním písmenem

-

přítomný čas se tvoří od infinitivního kmene přidáním koncovek:
machen (dělat)

1. osoba
2. osoba
3. osoba
-

jednotné číslo
ich mache
du machst
er/sie/es macht

množné číslo
wir machen
ihr macht
sie/Sie machen

končí-li kmen na -t (begleiten), -d (baden), -m (atmen), -n (öffnen), vsouvá se
z důvodu snazší výslovnosti ve 2. a 3. osobě čísla jednotného a ve 2. osobě
čísla množného mezi kmen a koncovku hláska -earbeiten (pracovat)
1. osoba
2. osoba
3. osoba

-

jednotné číslo
ich arbeite
du arbeitest
er/sie/es arbeitet

množné číslo
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie/Sie arbeiten

u sloves, kde končí kmen na sykavku (heißen), se přidává v 2. osobě čísla
jednotného pouze koncovka -t

1

heißen (jmenovat se)
1. osoba
2. osoba
3. osoba
-

jednotné číslo
ich heiße
du heißt
er/sie/es heißt

množné číslo
wir heißen
ihr heißt
sie/Sie heißen

u sloves zakončených na -eln se v 1. osobě čísla jednotného často
vypouští -e- z této slabiky:
ich sammele/sammle
ich handele/handle

-

u sloves zakončených na -ern dochází k vypuštění -e- v 1. osobě čísla
jednotného méně často, je však možné:
ich wandere/wandre
ich ärgere/ärgre
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