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Milí šesťáci, 

moc Vás zdravím a věřím, že vše zvládáte bez potíží a hlavně s úsměvem. 

Tento týden začneme s probíráním sloves. Nejprve si zapište pěkně 

barevně gramatiku (vše už znáte z předešlých ročníků) do sešitu teorie. 

Následuje krátký úkol na procvičení mluvnických kategorií sloves. 

Další úkol bude úsměvný a můžete jej splnit pouze ústně. Zahrajte si na učitele, 

vyhledejte chyby ve vtipech a opravte.  Kdo má možnost tisku, může si 

vytisknout a pěkně červeně podtrhnout. 

Případné dotazy pište na chat platformy Microsoft Teams, případně na e-mail: 

miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz. 

 

Těším se na slyšenou on-line. 

 

MM 
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SLOVESA - OPAKOVÁNÍ 

- jsou slova, která vyjadřují děj (utíkám), stav (mlčím) nebo změnu stavu 

(stárnu). 

- patří ke slovům ohebným – časují se. 

- mluvnické kategorie: 

osoba   číslo   způsob           čas 

        

   

   1.   jednotné  oznamovací  minulý 

   2.   množné  rozkazovací  přítomný 

   3.      podmiňovací budoucí 
 
Rozlišujeme trojí osobu pro číslo jednotné a trojí pro číslo množné:  

číslo jednotné    číslo množné 

1. já (dělám)    1. my (děláme) 

2. ty (děláš)    2. vy (děláte) 

3. on, ona, ono (dělá)   3. oni, ony, ona (dělají) 

 

Slovesný způsob je také trojí: 

- oznamovací (dělám, dělal jsem, budu dělat…). 

- rozkazovací (dělej, dělejme, dělejte).  

- U rozkazovacího způsobu neurčujeme čas! 

- podmiňovací - POZOR! NE TÁZACÍ – někdy se to plete (dělal bych, dělal 

bys, dělal by, dělali bychom, dělali byste, dělali by). 

 - U podmiňovacího způsobu neurčujeme čas! 

 

(U sloves se dále určuje ještě rod, vid, třída a vzor - to se naučíme v dalších ročnících.) 
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Slovesné tvary 

 

JEDNODUCHÉ      SLOŽENÉ 

jedno sloveso (patří sem    více sloves 

 i zvratná slovesa se, si)    utíkali jsme,  

utíkám, zpívejte, bojí se, blahopřejí si…  budeme zpívat… 

 

Pozor! Neplést si slovesné tvary jednoduché a složené s přísudkem 

jednoduchým a složeným! 

 

 

Slovesné tvary 

 

 

URČITÉ      NEURČITÉ 

- lze určit mluvnické kategorie   INFINITIV (neurčitek) 

- nelze určit mluvnické 

kategorie 
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ÚKOL DO CVIČNÉHO SEŠITU 

a) Do sešitu překresli tabulku. 

b) V textu vyhledej slovesa a vypiš je do tabulky. 

c) Urči mluvnické kategorie (osobu, číslo, čas, způsob). 

d) Z textu vypiš jednoduché tvary sloves. 

e) Z textu vypiš složené tvary sloves. 

  

Naše babička Miluška upekla v sobotu výbornou buchtu. Pepík poběží 

závod. Učili jsme se o sýčkovi. Pes Ron štěká na kolemjdoucí. Pracuj s tatínkem 

na zahradě. Učili se na písemku? Budu mít nové brusle. Těšíme se na víkend! 

 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ČAS ZPŮSOB 
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ÚSTNÍ ÚKOL: 

 

 V hodině matematyky dává pan učitel příklad: 

"Dům má schodiště, skládá se z 5 pater, každé patro má 20. schodů. Kolik 

schodů musí člověk vijít, aby se dostal do posledního patra?" 

"Všechny," povídá pavlík. 

 

  „Dokáže klokan vyskočit výš než náš dům?“ 

„Samozřejmě, pokut vím, domi neskáčou vúbec.“ 

 

 "Pane doktore, vždy, když piju čaj nebo kávu, pýchá mně pod levím 

okem," ztěžuje si paní nováková. 

"Tak si skuste vyndat ze šálku lžičku." 

 

 Matka napomíná Syna: „Už moc krát jsem ti povídala, že se neříká co, ale 

prosím." 

„Za několik minut přijde syn do kuchyně a ptá se: „Prosím děláš, mami?" 

 

 Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho: 

"Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?" 

"Vím, pojďte, já vám to ukážu." 

Když vyjdou společně až do 8 patra, chlapeček ukáže na dveře a povídá: 

"No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na 

lavičce přet domem." 

 

 "Pepíčku, není ti zima, když chodíš bosí ve sněhu?" 

"Trošku mně zebou ruce." 

 

 Baví se dva kapři: 

„Nevíš o něčem k snětku?“ 

„Vím, ale má to háček!“ 
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Řešení:  

 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ČAS ZPŮSOB 

upekla 3. J MIN OZN 

poběží 3. J BUD OZN 

učili jsme se 1. MN MIN OZN 

štěká 3. J PŘÍT OZN 

pracuj 2. J neurčujeme ROZK 

učili se 3. MN MIN OZN 

budu mít  1. J BUD OZN 

těšíme se 1. MN PŘÍT OZN 

 

d) jednoduché tvary sloves: upekla, poběží, štěká, pracuj, učili se, 

těšíme se 

e) složené tvary sloves: učili jsme se, budu mít 
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V hodině matematiky (cizí slovo) dává pan učitel příklad: 

"Dům má schodiště, skládá se z 5 pater, každé patro má 20 (číslovka základní – 

bez tečky) schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít (předpony vy-), aby se dostal 

do posledního patra?" 

"Všechny," povídá Pavlík (vlastní podstatné jméno). 

 

„Dokáže klokan vyskočit výš než náš dům?“ 

„Samozřejmě, pokud (pamatuj!) vím, domy (vzor hrad) neskáčou vůbec.“ 

(kroužek uprostřed slova) 

 

"Pane doktore, vždy, když piju čaj nebo kávu, píchá (není vyjm. slovo)           

mě (4. p.) pod levým okem," stěžuje (pamatuj! stěžovat si na něco X ztěžovat si 

práci) si paní Nováková (vlastní podstatné jméno). 

"Tak si zkuste (pamatuj!) vyndat ze šálku lžičku." 

 

Matka napomíná syna (obecné podstatné jméno): „Už mockrát (číslovka 

neurčitá násobná - píšeme dohromady) jsem ti povídala, že se neříká co, ale 

prosím." 

„Za několik minut přijde syn do kuchyně a ptá se: „Prosím děláš, mami?" 

 

Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho: 

"Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?" 

"Vím, pojďte, já vám to ukážu." 

Když vyjdou společně až do 8. (řadová číslovka) patra, chlapeček ukáže na 

dveře a povídá: 

"No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na 

lavičce před (pamatuj!) domem." 

 

"Pepíčku, není ti zima, když chodíš bosý (mladý) ve sněhu?" 

"Trošku mě (4. pád) zebou ruce." 

 

Baví se dva kapři: 

„Nevíš o něčem k snědku (snědl)?“ 

„Vím, ale má to háček!“ 

 

 


