
Slovesa – 7. část 

 

Přečti si tento text 

V minulých týdnech jsme se učili PODSTATNÁ JMÉNA (jedná se o první slovní druh). Po 

nich následují PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA A ČÍSLOVKY. Ty se budeme učit později. 

Dalším slovním druhem jsou SLOVESA (jedná se o pátý slovní druh). 

 

Napiš si do sešitu tento text: 

 

Slovesa 

Slovesa jsou slova, která říkají, co dělají osoby, zvířata a věci, např. učí, vidíš, plavat, nosíme. 

Např.  Maminka  nakupuje. 

 

          podstatné jméno sloveso 

 

Určujeme u nich:  

- osobu (1., 2., 3.) 

- číslo (jednotné a množné) 

- čas (minulý, přítomný, budoucí) 

- způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) 

- rod (činný a trpný) 

- vid (dokonavý, nedokonavý)  

 

Doplň do cvičení slovesa (napiš si cvičení do sešitu) 

Malíř ___________________. Kohout ___________________. Vlak ___________________. 

Učitel ___________________. Žába ___________________. Pračka ___________________. 

Spisovatel __________________. Skřivan _________________. Kolo __________________. 

Tatínek ___________________. Moucha __________________. Míč __________________. 

Prodavač __________________. Medvěd __________________. Voda _________________. 

Řidič ___________________. Kos ___________________. Sníh ___________________. 

 

Napiš deset sloves, která označují, co děti dělají ve škole (napiš cvičení včetně zadání do 

sešitu) 



Místo čtení pro Vás Vaše paní učitelka Markéta připravila hezký pohádkový test. 

Napište si otázky a k nim správné odpovědi do sešitu a uvidíme, jaký máte 

přehled        

 

1. Princezna se zlatou hvězdou na čele se jmenovala: 

 a) Jasněnka  

 b) Lada  

 c) Klára  

 d) Popelka  

2. Kocour v: 

 a) sukních  

 b) botách  

 c) louži  

 d) okovech 

3. Mezi bratry Večernice nepatří: 

 a) Měsíčník  

 b) Polárník  

 c) Slunečník  

 d) Větrník  

4. Bratr Bolka byl: 

 a) Pepa 

 b) Kolek  

 c) Kulík  

 d) Lolek 

5. Vochomůrka bydlel s: 

 a) Křemíkem  

 b) Rákosníčkem  

 c) Česílkem  

 d) Křemílkem  



 

6. Amálka byla: 

 a) princezna  

 b) víla  

 c) čarodějnice  

 d) vědma  

7. Maková panenka měla: 

 a) červenou sukni  

 b) bílou sukni  

 c) zelenou sukni 

 d) kalhoty 

8. Pes Macha a Šebestové 

 a) Maxipes Fík 

 b) Alík 

 c) Jonatán 

 d) Buml 

9. Sněhurka bydlela u: 

 a) sedmi trpaslíků  

 b) u šesti trpaslíků  

 c) u pěti trpaslíků  

 d) u zvířátek 

10. Pojďte pane budeme ... 

 a) si psát  

 b) se smát  

 c) se bát  

 d) si hrát 

 


