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I. Změny/střídání samohlásek v  základech slov = střída/ablaut 
 

Tyto změny jsou typických znakem všech indoevropských jazyků. Zná je čeština, 

např.: vézt – vozit – vyvážet – vůz. V angličtině a němčině je využívána nejen k tvorbě 

dalších slovních druhů, ale velmi výrazně se projevuje při tvoření časů nepravidelných 

sloves, v angličtině tzv. „irregular verbs“, např.: speake – spoke – spoken. V němčině u 

silných sloves/ „starke verba“, např.: geben – gab – gegeben; binden – band – gebunden.  
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Rozlišujeme 3 stupně střídy: 

1. plný stupeň, při němž se samohláska mění, nejčastěji : e – o 

např.: fero = nesu > fors = náhoda, osud 

             tego = kryji > toga = tóga 

2. dlouhý stupeň, při němž se daná samohláska dlouží: e – ē, a – ā 

např.: parēns – parentis = rodič 

3. oslabený/“nulový“ stupeň, kdy samohláska mizí 

např.: pater – patris = otec 

            frater – fratris = bratr 

 

Cvičení ad V: 

1. Která slova mají stejný kořen nebo kmen? S jakým základním významem? Utřiď i 

s překladem:  

(Příklad: regere – rex – rogare: řízení – žádání) 

Fidere – donum – agrorum - fur – dare – docere - fides – fero – discere – foedus – ager 

– regius – regina – decus – datus - forte 

 

2. Přiřaď k výše uvedeným (viz cvičení 1) také slova vyskytující se v češtině: 

Dárek – amfora – federace – datum – agrární – donátor – rektor – dekorace 

 

3. S jakými latinskými slovy souvisejí: 

Generace – sedět – lucerna – genitiv – togata – (archi)tekt, region, dávat 

 

4. Pokus se přiřadit k získaným kořenům/ základům slova anglická, popř.: z jiných 

jazyků: 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech středních 

škol. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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