
Slovesa – 8. část 

 

Ke každému obrázku napiš sloveso, které označuje, co osoba, zvíře nebo věc dělá (pokud 

nemáš tiskárnu, napiš do sešitu název obrázku) 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________  _____________ _____________           _____________ 

 

Slovesa se pomíchala s jinými slovními druhy – najdi je a napiš (do sešitu včetně zadání) 

město, zelená, plaveme ________________ 

stojí, divadlo, moje, čte __________________ 

svítí, pátý, naše, maluje __________________ 

ten, okopává, pero, běhá _________________ 

sypeme, cesta, pozorný __________________ 

pilná, já, sedím, jedeme __________________ 

kreslí, hodně, nůž, sází ___________________ 

moře, se, poskakovat ____________________ 

sto, vařit, my, zpívat _____________________ 

 

Najdi slovesa, podtrhni je vlnovkou a nadepiš číslo 5 (napiš do sešitu včetně zadání) 

Každý něco dělá. Maminka vaří oběd. Tatínek spravuje auto. Milan jezdí na kole. Děti se 

pilně učí. Alena hází míčem. Jakub čte novou knížku. Babička žehlí prádlo. Dědeček sází 

brambory. Alík se vyhřívá na sluníčku. Slepice běhají po zahradě. Slunce svítí na obloze.  

 

Slovesa se schovala do přísloví – najdi je (napiš do sešitu) 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Dobré slovo i železná vrata otevírá. 



Paní učitelka Markéta Vám nachystala další pohádkový test. Takže opět – napište si do sešitu 

otázky a k nim správné odpovědi        

1. Bratr králíka z klobouku Boba byl: 

 a) Lolek  

 b) Bobek  

 c) Kuba  

 d) Brumla  

 

2. Popelka ztratila na plese: 

 a) střevíček  

 b) prstýnek  

 c) náušnici  

 d) čelenku 

 

3. Krkavců bylo: 

 a) patero  

 b) čtvero  

 c) sedmero 

 d) osmero 

 

4. Pejsek a: 

 a) medvídek 

 b) krteček  

 c) kočička 

 d) Štafetka 

 

5. Princ, co nemluvil, se jmenoval: 

 a) Jaromír  

 b) Jaroslav  

 c) Bachacha 

 d) Bajaja  



6. Krteček kamarádil s: 

 a) zebrou  

 b) myškou  

 c) žirafou  

 d) kaprem  

 

7. Známá včelka se jmenovala: 

 a) Mája  

 b) Kája  

 c) Moja 

 d) Soja 

 

8. Arabela měla sestru: 

 a) Kateřinu  

 b) Xenii  

 c) Rozumbradu  

 d) Libuši  

 

9. O princezně Jasněnce a létajícím... : 

 a) mlynáři  

 b) hrnčíři  

 c) truhláři  

 d) ševci 

 

10. O statečném: 

 a) pocestném  

 b) pláteníkovi  

 c) ševci  

 d) kováři 

 

 


