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      SLOVESA 

 

             

     

OSOBA ČÍSLO ČAS 



                  ČÍSLO 

                      děj vykonává   

      jedna                             dvě a více  
 osoba, zvíře, věc                              osob, zvířat, věcí  

                      

    zpívám                              zpíváme 

   poletuje                               poletují 

    mávalo                               mávali 

    zobeš                                 zobete 

    

JEDNOTNÉ MNOŽNÉ 



                  OSOBA 

 v čísle jednotném 

1. osoba 

2. osoba 

3. osoba 

 

v čísle množném 

1. osoba 

2. osoba 

3. osoba 
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     Přidej ke slovesům zájmena  

                 a urči osobu 

    učil se -  

    svačíme - 

    zpívá - 

    malovaly - 

    hlásíš se - 

    šli jsme - 

 

     lyžovala - 

     běžím - 

     skáčou - 

     hraješ - 

     bruslíte - 

     plave - 

 

on 
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vy 

my 

my 
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ty 
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ono 

3.os. 

1.os. 

3.os. 

2.os. 

3.os. 

1.os. 

1.os. 

3.os. 3.os. 

2.os. 

2.os. 

3.os. 



Najdi slovesa a urči osobu a číslo 

  Neodevzdali jsme domácí úkol. 

       1. osoba, číslo množné 

  Celé odpoledne si hráli venku. 

       3. osoba, číslo množné 

  Proč s námi nejdeš do kina? 

       2. osoba, číslo jednotné 

  Zítra si půjdu koupit časopis. 

       1. osoba, číslo jednotné 

my 

oni 

ty 

já 



                   ČAS 

           Slovesa svými tvary vyjadřují 

 

 minulost         přítomnost        budoucnost 

děj se stal        děj probíhá        děj se stane 

 

 

PŘÍTOMNÝ 

čas 

BUDOUCÍ 

čas 

MINULÝ 

čas 



           Neurčitá slovesa 

       Slovesa zakončená na - t mají  

          tvar neurčitý =  INFINITIV 

 

zpívat,  plavat, koupat, nevědět, zlomit si 

 

 

         U těchto sloves nejde určit 

        ani osoba, ani číslo, ani čas. 

  

 



   Roztřiď slovesa podle časů 

  malovali         napíšete          počítáme 

    sedíš            četli jsme          ukážu 

bude mluvit      neběháte        zacvičí si 

  hlásit se          svačíme         přemýšlí 

  mýlil se          budou mít           řekli 

     vzít               opravila           prosím 

Nemůžeme určit čas, 

jsou to infinitivy ! 



          Zvratná slovesa 

  slovesa spojená se  

   zvratným zájmenem       

                             

usmívat se, učil se, budou se zlobit 

zpívat si, povídali si, nebudeš si hrát 

se, si 
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