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Milí žáčci! 

I tento týden se budeme věnovat slovesům. Už jsme si některé znalosti o 

slovesech zopakovali a procvičili. Musíme si ještě připomenout, co jsou to 

jednoduché a složené slovesné tvary a zvratná slovesa. 

Začneme jednoduchými a složenými slovesnými tvary. 

 

1. Uč. str.87 / cv. 1 – přečti si slovesa v barevných kartičkách a přemýšlej, 

proč je Lenka tak rozdělila 

2. Přečti si poučku ve žlutém rámečku 

3. Uč. str. 87 / cv. 3 – doplň vhodné předpony, cvičení přepiš do školního 

sešitu, červenou vlnovkou podtrhni jednoduché slovesné tvary, modrou 

vlnovkou podtrhni složené slovesné tvary 

4. PS str. 25 / cv. 1 – roztřiď slovesa podle zadání, barvy pastelek si urči sám 

5. PS str. 25 / cv. 2 – doplň i / y a splň úkol 2a) dle zadání 

 Klíč ke správnému řešení úkolů z PS najdeš vzadu na str. 6! 

 

Teď už zbývají jen zvratná slovesa. Dávej si pozor, aby sis zvratné zájmeno se 

nepletl s předložkou se! 

Př.: Často se dívám na televizi. ( se dívám je zvratné sloveso, slovo se je zvratné 

zájmeno ) 

       Pojedu se sestrou na výlet. ( se sestrou – tady je slovo se předložka ) 

 

6. Uč. str. 88  - přečti si poučku ve žlutém rámečku i upozornění v modrém 

rámečku 

7. Uč. str. 88 / cv. 3 – doplň i / y, přepiš do sešitu a podtrhni zeleně zvratná 

slovesa 

8. PS str. 25 / cv. 1 dole – udělej podle zadání, správnost si ověříš vzadu na 

str.6 
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1. Uč. str. 87 / cv.3 

 

Maminka se rozzlobí. Napiš si úkol hned. Oheň rychle vzplanul. Kočka vyskočila 

na strom. Zboží jsem si objednal na internetu. Tatínek bude odcházet brzy. 

Nový spolužák se nám představí sám. Přinesl jsem úkoly Pavlíně. Vypočítala 

jsem úkoly správně. Rozsviť lampičku. Zúčastnil jsem se soutěže. 

 

 

 

2. Uč. str. 88 / cv. 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 


