
Slovesa 

Slovesa řadíme mezi ohebné slovní druhy. Jako jediný slovní druh je můžeme časovat.  
U slovesa ve tvaru neurčitém (infinitivu) nemůžeme určit nic (nést, psát, vidět, péci, téci). 
U sloves ve tvaru určitém můžeme určit: 
Osobu: číslo jednotné: 1. osoba - já (nesu), 2. osoba - ty (neseš), 3. osoba - on, ona, 
ono (nese) 

                číslo množné: 1. osoba - my (neseme), 2. osoba - vy (nesete), 3. osoba - oni, 
ony, ona (nesou) 

Číslo: jednotné (nesu, neseš, nese) nebo množné (neseme, nesete, nesou) 

Čas: minulý (včera: nesl jsem, nesl jsi, nesl, nesli jsme, nesli jste, nesli), přítomný (právě teď: 
nesu, neseš, nese, neseme, nesete, nesou), budoucí (zítra: bude nést, budeš nést, bude nést 
... ponese) 

Způsob: oznamovací (nesu, nesl jsi, poneseme), rozkazovací (nes, nesme, neste), 
podmiňovací (nesl bych, nesl bys, nesl by, nesli bychom, nesli byste, nesli by) 

Podtrhni, jaké čtyři kategorie určujeme u sloves ve tvaru určitém? 

Pád, osoba, číslo, způsob, rod, čas, vzor 

Vyplň tabulku, pozor na slovesa v infinitivu. 

osoba - 1., 2., 3.; číslo - J, MN; čas - M, P, B,  

 OSOBA ČÍSLO ČAS INFINITIV 

odejde     

přišel     

jsme     

dělat     

přál sis     

viděli jsme     

budete     

večeříme     

hráli si     

přijdeš     

bude mít     

rozhoduje se     

vyletíte     

jsme     

byli jsme     

sněžilo     

píšeme     



nevím     

utéci     
 

Vyčasuj sloveso jíst ve všech způsobech. 

Způsob oznamovací, čas minulý (včera) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Způsob oznamovací, čas přítomný (právě teď) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Způsob oznamovací, čas budoucí (zítra) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Způsob rozkazovací 

1. os. č. j. XXXX    1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. XXXX    3. os. č. mn. XXXX 

 

Způsob podmiňovací 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Vyčasuj sloveso hrát si ve všech způsobech. 

Způsob oznamovací, čas minulý (včera) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Způsob oznamovací, čas přítomný (právě teď) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

  



Způsob oznamovací, čas budoucí (zítra) 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Způsob rozkazovací 

1. os. č. j. XXXX    1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. XXXX    3. os. č. mn. XXXX 

 

Způsob podmiňovací 

1. os. č. j. _________________  1. os. č. mn. _________________ 

2. os. č. j. _________________  2. os. č. mn. _________________ 

3. os. č. j. _________________  3. os. č. mn. _________________ 

 

Vyplň tabulku. 

osoba - 1., 2., 3.; číslo - J, MN; způsob - O, R, P, čas - M, P, B, u způsobu rozkazovacího a 

podmiňovacího neurčuj čas 

 OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

napište     

nevím     

zpívejme     

dělal by     

přál by sis     

viděli jste     

vyperete     

jste     

hraj     

nemyslíme     

chtěl bych     

zastavme     

vyletíte     

jsi     

čekali bychom     

sněží     

napíšeme     

odepište     

běžíte     
 



Napiš správný tvar slovesa: 

infinitiv osoba číslo způsob čas napiš správný tvar 

myslet 1 M rozkazovací   

jíst 1 M podmiňovací   

smát se 3 J oznamovací minulý  

sledovat 2 M rozkazovací   

vařit 2 J podmiňovací   

bít 3 J oznamovací přítomný  
 

Další možnosti procvičení: 
a) procvičování pomocí Edubase (039 - slovesa) 
b) procvičování pomocí učebnice: str. 90 - 95, cvičení vypracovat pouze slovně 

 

  



Základní skladební dvojice 

  

Základní skladební dvojice se skládá ze dvou členů: z podmětu a 
přísudku 
  

Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem se něco říká. Bývá vyjádřen 
nejčastěji jménem (podstatným, přídavným, zájmenem) v 1. pádu, a 

proto se na něj ptáme otázkou 1. pádu kdo, co? a přísudkem. 
  

Pro podmět platí: 

 Je vždy v 1. pádě. 

 Ptáme se na něj: Kdo, co? (Na stromě rostou jablka. Kdo, co roste na 
stromě? Jablka.) 

  

Druhy podmětu: 

 Vyjádřený: je ve větě vyjádřen slovně. (Pavlína spí.) 

 Nevyjádřený: není ve větě vyjádřen.(Chceš [ty] kousek čokolády?) 

  

Přísudek vyjadřuje, co se říká o podmětu. Bývá vyjádřen slovesem v 
určitém tvaru. 
  

Pro přísudek platí: 

 Vyjadřuje činnost nebo stav podmětu. 

 Může být vyjádřen: slovesem, slovesem a zvratným zájmenem se/si, 
několika slovesy, slovesem a přídavným/podstatným       jménem. 

 Ptáme se na něj: Co dělá podmět? (Na stromě rostou jablka. Co dělají 
jablka? Rostou.) 

  

  

Postup hledání základní skladební dvojice: 
  

Věta: Tatínkovi se ztratily klíče od auta. 
  

Nejdříve určím přísudek - sloveso - ztratily se, pomocí otázky 1. pádu 

kdo? co? a přísudku se zeptám na podmět - kdo? co? se ztratily? - klíče 
  



Nejdříve podtrhni vlnovkou přísudek, potom rovnou čarou podmět. Podmět, který se ve větě 

nevyskytuje, napiš do rámečku. 

Pod stolem ležela kočka. 

Mamince se ušpinila zástěra. 

V televizi běžela poslední řada seriálu. 

Pod okny nám rozkvetly bledule. 

Na ulici se procházely davy lidí.

Já si vůbec nevím rady. 

Neumím dobře německy ani anglicky. 

Hustě sněžilo. 

Rozhodni se ještě dnes! 

Povídejte nám o svém dětství.  

Listy se zcela poničily.  

Kamarádi mi ukázali své nové telefony. 

Diváci přišli pouze na malou chvíli. 

Cestujícím se ve vlaku ztratila všechna zavazadla. 

Měli byste se rychle najíst. 

Skupiny dětí se přesunuly na dětské hřiště. 

Zvítězili jsme za malou chvíli. 

Pojďme už konečně něco dělat. 

Kolem lesa se vinula úzká cesta. 



Další možnosti procvičení: 

a) procvičování pomocí Edubase (040 - základní skladební dvojice) 
b) procvičování pomocí učebnice: str. 96 - 97 

 

 


