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Vyrobilo: Slovo 21, www.slovo21.cz, http://barvalipecz.org/videokurz-romstiny/. 

 

 

 

 

 

Kurz byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále OSI Budapest a  

US Embassy Prague.  

SKLOŇOVÁNÍ SLOVESA BÝT – TE JEL 

Přítomný čas 

me som – já jsem   amen sam – my jsme 

tu sal – ty jsi     tumen san – vy jste 

jov hino1 – on je   jon hine – oni jsou 

joj hiňi2 – ona je 

Zápor se tvoří přidáním záporky „na“ před sloveso být např. me na som – já nejsem. Výjimka platí jen pro 3. 
osobu čísla jednotného a množného, v nichž se ztrácí sloveso hino,hiňi a hine, které nahrazujeme pro 3. 
osobu v množném i jednotném čísle slovem nane, např.: O Michal hino dochtoris. x o Michal nane dochtoris. 

 

Budoucí čas 

me avava – já budu    amen avaha – my budeme 

tu aveha – ty budeš   tumen avena – vy budete 

jov avla / ela – on bude  jon avna / ena – oni budou 

joj avla / ela – ona bude 

Zápor se tvoří přidáním záporky „na“ před sloveso být např. me na avava – já nebudu a toto pravidlo se dá 
aplikovat na všechny osoby v obou číslech. 

 

Minulý čas 

me somas – já jsem byl   amen samas – my jsme byli 

tu salas – ty jsi byl    tumen sanas – vy jste byli 

jov has – on byl    jon has – oni byli 

joj has – ona byla 

Zápor se tvoří přidáním záporky „na“ před sloveso být např. tumen na sanas – vy jste nebyli a toto pravidlo 
se dá aplikovat na všechny osoby v obou číslech. 

                                                           
1 On je – v romštině je správně : jov hin i jov hino, nikoli jov hiňi. 
2 Ona je – v romštině se může říci: joj hin nebo joj hiňi, ňikoli joj hino. 
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