
4_ČESKÝ JAZYK_ 4.B_URČITÉ A NEURČITÉ TVARY SLOVES 

Milí žáčci, minulý týden jste se poprali s určitými a neurčitými tvary sloves. Při 

online hodině jsme si to vysvětlili, procvičili, ba dokonce jste zvládli i zvýraznění 

písma v úkolu, který jste bezchybně či s menšími chybami vzorně splnili. Ale 

chyba není žádný strašák, naopak nás poučí. 

 

Tento týden vás čekají jednoduché a složené slovesné tvary a zvratná slovesa. 

Bylo by dobré, kdybyste se na to trošku podívali v pondělí. V úterý to spolu 

probereme a mohli byste se zeptat, kdyby vám nebylo něco jasné. 

 

JEDNODUCHÉ TVARY: 

 jsou slovesa vyjádřena jedním slovem - skáče, maže, kroutí, štěká… 

 tvary sloves se zájmenem se, si - těšíme se, díváme se, dopřejeme si, 

píšeme si… 

SLOŽENÉ TVARY:  

 jsou tvary sloves vyjádřené více slovy - nebudu tančit, budu sledovat, 

viděli byste, zalévali jsme, byl by přišel, lepili jsme… 

 

PAMATUJTE!!!!  

Všechny tvary sloves v minulém čase považujeme za tvary složené - lepila, cpal 

se, pomohli si, ochladil,… 

 

ZVRATNÁ SLOVESA 

 jsou slovesa spojená se zvratným zájmenem se, si – smál se, vzal si… 

 pokud je v textu vyhledáváme, musí se uvést i se zvratným zájmenem 

 POZOR! Nepleť si zvratné zájmeno se (vždy patří ke slovesu) 

s předložkou se (stojí nejčastěji před podstatným nebo přídavným 

jménem). 

 

učil (sloveso nezvratné)    ×  učil se (sloveso zvratné) 

psal (sloveso nezvratné)  ×  psal si (sloveso zvratné) 

nezlobit (sloveso nezvratné) ×  nezlobit se (sloveso zvratné) 

  



1. Učebnice:  

 úkoly k jednoduchým a složeným tvarům 

- str. 87/1 – zkus přijít na Lenčinu úvahu, pozorně si slova prohlédni 

- potom si přečti poučku ve žlutém rámečku (vysvětlení je i v horní části 

této přípravy) 

- str. 87/2 a – vše ústně 

- str. 87/3 – přepsat do školního sešitu, a, b, c  - jen 4 věty, d - ústně 

- správné řešení je na další straně tohoto dokumentu 

 úkoly ke zvratným slovesům 

- str. 88 – poučka (shodná jako v úvodu) 

- str. 88/3 – napiš do školního sešitu a podtrhni zvratná slovesa 

- str. 88/4 – ústně dle zadání 

                                                                                                        

2. Pracovní sešit: str. 25/1, 2  

ZVRATNÁ SLOVESA str. 25/ 1  

(kontrola v PS vzadu na str. 6) 

 

 

 

 
ŘEŠENÍ: 

- uč. str. 87/2 

O netopýru a kolčavě 

Chytila jednou kolčava netopýra. „Brr, myslela jsem si, netopýre, že jsi 

pták, ale ty jsi obyčejná myš.“ Pustila kolčava netopýra a ten se vznesl 

do vzduchu. „Jsem sice obyčejná ošklivá myš, ale kdybych byl krásný 

ptáček, teď už bych nelétal.“ 

 

Chytila – složený tvar (min. čas)  

Myslela jsem si – složený tvar  

Jsi – jednoduchý tvar  

Pustila – složený tvar (min. čas)  

Vznesl se – složený tvar (min. čas)  

Jsem – jednoduchý tvar  

Kdybych byl – složený tvar  

Bych nelétal – složený tvar  

 



 

- uč. str. 87/3 a, b 

Maminka se rozzlobí (J). Napiš si (J) úkol hned. Oheň rychle vzplanul 

(S). Kočka vyskočila (S) na strom. Zboží jsem si objednal (S) na 

internetu. Tatínek bude odcházet (S) brzy. Nový spolužák se nám 

postaví (J) sám. Přinesl jsem (S) úkoly Pavlíně. Spočítala jsem (S) 

příklady správně. Rozsviť (J) lampičku. Zúčastnil jsem se (S) soutěže. 

 

c)  

maminka – 1. p., č. j., r. ž., vz. žena 

úkol – 4. p., č. j., r. m. neživ., vz. hrad 

oheň – 1. p., č. j., r. m. neživ., vz. stroj 

kočka – 1. p., č. j., r. ž., vz. žena 

strom – 4. p., č. j., r. m. neživ., vz. hrad 

 

- uč. str. 88/3 

vylézt, lísat se, povídat si, namířit, zamíchat, nasytit se, pískat, 

vymyslet si, uplynout, zpívat si, pomlít, zvyknout si, propíchnout, 

povyšovat se, sbírat, zmýlit se, sýčkovat, rozbít se, uslyšet 

 

- uč. str. 88/4 

zvratné zájmeno  předložka 

Koupila jsem (S) ubrus se světlým vzorem. Opravdu jsem se mýlil (S). 

Lenka se sestrou půjdou (J) do divadla. V zoo jsme pozorovali (S) 

slonici se slůnětem. Přesvědčili jsme se (S) o správnosti. Eva se raduje 

(J) z dárků. Vzal jsem si (S) chléb se sýrem. Rudovi se ztratil (S) pejsek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


