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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 

Čas minulý 



ČAS MINULÝ 

• Vyjadřuje čas, který již proběhl. 

• Je vyjádřen  slovesnými tvary 

složenými. 

• Složený tvar je vyjádřen pomocným 

slovesem být a infinitivem slovesa 

významového.( hledal jsem, 

vzpomněl sis, rozhodovali jsme se,..) 



SLOVESNÉ TVARY, KTERÉ VYJADŘUJÍ ČAS 

MINULÝ 

• Slovesný tvar zakončený na -l,-la,-lo,-li,-

ly,-la se nazývá příčestí činné 

• Tvar minulého času se tvoří z příčestí činného a tvarů 

pomocného slovesa být ( jsem, jsi, jsme, jste) 

• V 2. osobě jednotného čísla se u zvratných sloves 

připojuje k příčestí ses, sis ( smál ses, přála 

sis,..) 



DOPLŇ: JSEM, SEM, JSI, SI 

V kolik hodin _____přišla domů? Ta 

váza __nepatří. Co ___koupíš ke 

svačině? Byl ___na házené? Postav 

to ____doprostřed stolu. Nevěděla 

__to. Ty ___moje nejlepší 

kamarádka. Už ____telefonoval 

tetě? Vyřídil __rodičům můj vzkaz? 

Přišel ___jako na zavolanou. 



PROVEĎ KONTROLU. 

V kolik hodin jsi přišla domů? Ta 

váza sem nepatří. Co si koupíš ke 

svačině? Byl jsi na házené? Postav 

to sem doprostřed stolu. Nevěděla 

jsi to. Ty jsi moje nejlepší 

kamarádka. Už jsi telefonoval tetě? 

Vyřídil jsi rodičům můj vzkaz? 

Přišel jsi jako na zavolanou. 



ÚKOLY PRO TEBE 

1.) Vymysli popletenou pohádku. Používej čas minulý. 

2.) Dej slovesa v infinitivu do minulého času a použij je 

ve větách.  

- běhat 

- mávat 

- slepit 

3.) Najdi ve vyjmenovaných slovech slovesa a dej do 

minulého času. 
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