
1.a) Na základě jakého principu jsou některá slova napsaná hůlkovým písmen a některá 
malými písmeny?

                     
spěte! spí SPALA JSEM BUDEŠ SPÁT běž!

BĚHALI JSME běží BUDE BĚHAT plaveme jíš

Malými písmeny jsou psané _____________ slovesné tvary a hůlkovým písmem tvary _________.

b) Stejným způsobem doplň i tuto tabulku (dodrž počet sloves napsaných hůlkovým písmem a
malým písmem).

2. Postupně do křížovky doplň slovesa, která jsou v neurčitém tvaru.

Obešli je, vztyčit, zapomeneme, zabavte,
vylézt, posedíme, naplánujeme, oslovit,
vyskakuješ si, odejděte, zapomínám, svléct,
zasekneme, uvaříš, obstaráváš, obuj se,
zašijeme, vidíš, vědět, zazpíváme si, kašlat,
zapoj se, zabít, osuš se

TAJENKA: 
Kniha, přítel __________________.

3. Zahraj si na cizince. Místo všech určitých slovesných tvarů použij tvar neurčitý.

Maruška běhala po louce, honila motýla. Počkej, počkej, motýle, volala na ně. Motýl se jen otočil a 
zmizel. Byl pryč. Maruška plakala, slzy utírala. Šla smutně domů. Co to nevidí! Na parapetu okna 
sedí motýl.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Do rámečku zapiš, zda je tvar slovesa v 1., 2. nebo 3. osobě.

bij! mávají mávám zakřičíš zastav odejdu

kašlou spí zalezeme koktá vylezeme hladila

tancovala spi! otevřu spěchá veselme se pojedeš

zahnal opustil zajdu opustíš okoušu vystrkali

lezeš pojede vysvítíme vyjedla spím brzdi!

slyšeli jste kašlu opatřím zakopeme vylezme sportovali



 
5. Do tabulky správně zařaď výrazy z nabídky a poté tabulku doplň.

prosím, zavětřil by, seďme, budou se točit, zabalil jsi

Výraz Osoba Číslo Způsob Čas

3. jednotné

přikryjte se

1. oznamovací

rozkazovací

3. množné oznamovací

minulý

6. Vyjádři následující žádosti jako prosbu a jako rozkaz. Jaké slovesné tvary použiješ? 

___________________________

a) Chceš, aby Honza vynesl koš.

____________________________________    ______________________________________

b) Chceš, aby Martina objednala jídlo.

_____________________________________   ______________________________________

7. Najdi všechny slovesné způsoby téhož slovesa a zapiš je do jednoho řádku tabulky. Které 
sloveso ti zůstane?
jdu viděl jsem smál se volám
vizte jdi odpustili bychom viděl by
směj se odpouštíte smál bych se odpusťte
šel bych volali bychom vyšli bychom volejte
__________________ způsob __________________ způsob ___________________způsob

8. Podtrhni a oprav chybné tvary podmiňovacího způsobu.

Víťo, jedu o víkendu na chalupu a chtěl bysem, aby jsi jel se mnou. Mohli bysme se koupat, protože

naše chata je kousek od skvělého rybníka. Kdyby jsme se nechtěli koupat, mohli bychom vyrazit na 

nějaký hrad – mohli by jsme třeba na Točník, ten je kousek od nás. Rozmysli se a dej mi vědět. 

Kdybys chtěl jet, napiš mi na FB. Čau Jirka



9. Slovesa v následujícím cvičení převeď do správného tvaru podle kódu.
 
 1 = 1. osoba 2 = 2. osoba  3 = 3. osoba

J = jednotné číslo M = množné číslo

4 = minulý čas 5 = přítomný čas 6 = budoucí čas

. = oznamovací způsob ! = rozkazovací způsob  * = podmiňovací způsob

Vyplul (3M*)_________________ včas. Uviděl (1J6.)________________nádherný východ slunce,

o kterém tolikrát četl (3M4.)___________________. Stál (1J5.) ____________________na palubě

své staré dobré lodi a v rytmu se pohupoval (1J5.)___________ na vlnách. Chtělo se mu plout stále

dál  a  dál,  až  ke  zlatému  slunci.  Tam  zastaví  (2M!)  _______________  a  usadí  se

(2M!)___________________. Ano, to zvládne (2M*) _____________________. Na svůj slib nikdy

nezapomeneme (1M!) __________________. 

BONUS
Jak jsme dospěli k výsledku? Doplň chybějící výsledky a zkus vytvořit 2 podobné příklady.

Slyším + viděl – odběhli jste = 2 Běž + chodil – jdeme – plavou = ___ 

Spěte + bděte + zavíráme = 2 Spí – lyžuju + odkopli + nelži = ____

________________________________ _____________________________________


