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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

 

Forma: Prezentace 

 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 
učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 
skupinách. 



Slovesa 



• Otázky pro hlavičky?  

• Co to jsou slovesa? 

• Patří mezi ohebné nebo neohebné slovní 

druhy? 

• Co mohou slovesa vyjadřovat? 

(mluvnickou kategorii) 

• Jaký rozlišujeme čas? 



SLOVESA PATŘÍ MEZI OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 

Slovesa 

- vyjadřují, co osoby, zvířata, věci dělají, co se s nimi děje 

- vyjadřují osobu, číslo a čas 

- rozlišujeme čas – přítomný 

                          -  budoucí 

          -   minulý 



OSOBA A ČÍSLO 

Osoby v čísle jednotném   

1. osoba.........(já)   nesu, dělám 

2. osoba.........(ty)   neseš, děláš 

3.osoba....(on,ona,ono) nese, dělá 

 

Osoby v čísle množném 

1. osoba.......(my)   neseme, děláme 

2. osoba.......(vy)   nesete, děláte 

3. osoba..(oni, ony, ona) nesou, dělají 

 



 

 

ČAS 

 
Čas přítomný: píšu, pamatuješsi, tiskne,.. 

Jedná se o čas právě probíhající 

Čas budoucí: budu přemýšlet, poletíš, bude plavat,... 

Jedná s o čas, který nastane 

Čas minulý: vyprávěla jsem, jel jsi, pospíchal,.. 

Jedná se o čas, který již byl, proběhl 



SLOVESA VYJADŘUJÍ: 
 

časy slovesnými tvary: - jednoduchými 

                                      - složenými 

Jednoduché slovesné tvary vyjadřují převážně čas 

přítomný: (hledám, vzpomínáš,..) a některá slovesa čas 

budoucí ( ponesu, pokvetou, podívají se,..) 

Složenými slovesnými tvary vyjadřují budoucí čas            

( budeš soutěžit, bude počítat,..) a minulý čas ( hledal 

jsem, rozhodovali jsme se,..) 

 

Přemýšlej: Z čeho se skládá složený slov. tvar? 



SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR : SE SKLÁDÁ Z 

POMOCNÉHO SLOVESA BÝT A INFINITIVU. 
 

Pro chytré hlavy 

1.) Můžeme u slovesa v infinitivu určit osobu, číslo a čas? 

( Běhat, skákat)  



ŠIKULOVÉ! 

Samozřejmě u infinitivu čas 

ani osobu určit nelze. 
Infinitiv je tvar neurčitý, nevyjadřuje osobu, ani číslo a 

čas. 



ÚKOLY PRO TEBE 

1.) Po dobu 2 minut napište co nejvíce sloves, která jsou: 

a) v 2.osobě, čísla množného, času přítomného 

b)  v 1. osobě, čísla jednotného, času budoucího 

c) ve 3. osobě, čísla množného, času minulého  

2.) Napiš 5 slov v infinitivu 
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