
1. krok byl 2. krok byla 3. krok bylo

Petr byl v práci. Jana byla v práci. Včera bylo hezky.
Byl Byla Bylo

Bylo
Guláš byl dobrý. Polévka byla dobrá.
Dopis byl dlouhý. Kniha byla Pivo bylo studené.
Včera byl Dovolená byla krátká. Bylo

4. krok M belebt byli

Petr a Pavel byli v práci. byly N byla
Petr a Jana byli v práci.
Petr a sto žen byli v práci. Jana a Petra byly v práci. Piva byla studená.
Všichni byli v práci. Knihy byly Okna byla špinavá.

V pokoji byly ženy. Štěňata byla malá.
Psi byli V pokoji byly děti. Auta byla na ulici.
Kapři byli V pokoji byly stoly. Letadla byla na letišti.

5. krok 6. krok 7. krok

pracovat pracoval být byl jíst jedl
dělat dělal spát spal číst četl
jet jel pít pil mít měl
bydlet bydlel dát dal gegeben chtít chtěl
učit se učil se psát psal moct mohl
narodit se narodil se ABER: jít šel, šla, šli

stát stál

8. krok 9. krok 10. krok

Petr nebyl v práci. Petr se Hana v práci.
Jana nebyla v práci. Učil se doma. Tam dopis
Petr a Jana nebyli v práci. Jana se a knihu.
Nikdo nebyl v práci. Narodila se Potom
Petr nepracoval a Petr a Jana se a pak do kina.
Jana také nepracovala. Učili se Hana
Nikdo nepracoval. Naučili se hodně. protože čas.

gefahren
gewohnt

Nur für Grammatikfreaks!

fantastické.

M unbelebt / F

před domem.

etwas unregelmäßige L-Form

na talíři.

gegangen

gelesen
gehabt
gewollt
gekonnt

to fantastické.

gegessen

gelernt

učili gramatiku.

geboren sein
geschrieben

gewesen
geschlafen
getrunken

gestanden, gekostet

gearbeitet
gemacht

dlouho.

Verneinung

učil celý den.

narodila v Praze.
v roce 1971.

Inhalovat krok 1 až 9!Satzstellung

v restauraci

gramatiku,

fantastická.

tam dlouho. tam dlouho.

fantastické.

tam hezky.

ganz regelmäßige L-Form vollkommen unregelmäßige L-Form

pěkný den.
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