
4_ČESKÝ JAZYK_ 4.B_URČITÉ A NEURČITÉ TVARY SLOVES 

Dětičky, koncovky podstatných jmen jste snad zvládli, tak se pustíme do sloves. 

Zpočátku si zopakujete znalosti o slovesech, které jsme už probírali – osobu, 

číslo a čas. Někteří si možná vzpomenete i na určité a neurčité tvary. 

OSOBA ČÍSLO JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ 

1.  já my 

2.  ty vy 

3.  on, ona, ono oni, ony, ona 

 

Čas minulý – děj už proběhnul, už se to stalo 

Čas přítomný – děj probíhá právě teď 

Čas budoucí – děj teprve proběhne, teprve se to stane 

Ale to neznamená, že koncovky podstatných jmen hodíte za hlavu. Budeme je 

stále opakovat.  

                                                                                                     

1. Učebnice:  

- str. 86/1 – přečti si článek, vyhledej v něm slovesa a urči u nich osobu, 

číslo a čas 

- potom si připomeň poučky ve žlutých rámečcích 

- str. 86/2 – do sešitu ČJ školní si přepiš slova z modrých kaluží (každé 

slovo na nový řádek) a urči u nich osobu, číslo a čas. U některých to 

určit nelze a právě to je tvar neurčitý, neboli infinitiv  - končí 

písmenem -t/-ti. 

- str. 86/3 – ústně dle zadání 

- správné řešení je na další straně tohoto dokumentu 

                                                                                                        

2. Pracovní sešit: str. 24/1a, b, 2, 3 (kontrola v PS vzadu na str. 5) 

 

3. Procvičování pravopisu:  

- tady budete procvičovat koncovky podstatných jmen 

- str. 32 – všechny 3 sloupce (řešení vzadu na str. 57) 

 



ŘEŠENÍ: 

- uč. str. 86/1 

Přiletěla – 3. os., č. j., čas min., vypadáte – 2. os., č. mn., čas přít., 

popichujete – 2. os., č. mn., čas přít., budeš chtít – 2. os., č. j., čas 

bud., vyzval – 3. os., č. j., čas min. 

 

- uč. str. 86/2 

čteme – 1. os., č. mn., čas přít. 

řekl – 3. os., č. j., čas min. 

jela – 3. os., č. j., čas min. 

vypůjčíme – 1. os., č. mn., čas bud. 

zavoláš – 2. os., č. j., čas bud. 

prosím – 1. os., č. j., čas přít. 

vyprávěli – 3. os., č. mn., čas min. 

zazpívat – nelze určit 

nést – nelze určit 

jíte – 2. os., č. mn., čas přít. 

 

- uč. str. 86/3 

oznámit – čekat – klepat – čistit – mýt – prát –dělat – potřebovat – 

vonět – lesknout se - litovat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


