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                                            ČASOVÁNÍ SLOVES 
                                                       
1.  Doplň slovesné osoby.  

                     číslo jednotné                                   číslo množné 

1. osoba    _________                              __________ 

2. osoba    _________                              __________ 

3. osoba    __________________          ______________________ 

 

2.  Roztřiď barevně slovesa podle časů. 

  zpíval si         počítá         zapomněla         vykopou         budeš obědvat 

  učit se        dojedli         umyješ se        čteš si        zranil jsem se        napíše 

  uklidíme        uklízet        zpívá         dočte       naobědváte se        kopali 

  spočítám       zapomíná        jí         zazpívá        naučím  se        obědvají 

  

3.  Doplň tabulku.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jak se nazývají slovesa, u kterých nemůžeme určit osobu, číslo ani čas? 
  Jsou to ____________________________________________. 

  Například (5): ___________________________________________________________ 

10  

23  

    osoba číslo čas 

upečou    

smála se    

snídáme    

nebude vstávat    

ozval ses    

vylil jsem    

kreslit si    

lyžujete    

napíšu    
27  



4.  Doplň slovesa ve správném tvaru.     

učit se 1. os., č. j., čas přít.  

nemluvit 2. os., č. mn., čas min.  

zpívat si 1. os., č. mn., čas bud.  

vykřikovat 3. os., č. j., čas přít.  

narovnat 2. os., č. j., čas bud.  

počítat 3. os., č. mn., čas min.  

 

 

 

5. Vyber do vět vhodná slova -  jsem, sem, jsi, si, se  

Vyčisti ______ zuby! Pojď hned _______. _________ s vámi spokojený. Tu skříň 

položte   _______. Ty ______ umíš krásně smát. Představ ______ tu nádheru. Hrál 

______ na housle a zlomil ________ smyčec. Kluci, neperte _______. Vezmi 

_______ něco k jídlu. Podívej _____, právě přichází  ________ k nám. 

Nezapomněl ________, že ________ máš před jídlem umýt ruce? Vzpomněl 

_______   ________, že _________ měl dnes přijít k tobě a prohlédnout ________ 

tvoji sbírku. 

 

5. Časuj sloveso  SMÁT SE  

 minulý přítomný budoucí 

1. os., č. j.    

2. os., č. j.    

3. os., č. j.    

1. os., č. mn.    

2. os., č. mn.    

3. os., č. mn.    

 
 

6  

18  

18  

jsem, jsi – 5 
sem – 6     
si, se - 3 

  



                                              ČASOVÁNÍ SLOVES 
                                                       
1.  Doplň slovesné osoby.  

                     číslo jednotné                                   číslo množné 

1. osoba           JÁ                                             MY 

2. osoba           TY                                             VY 

3. osoba    ON, ONA, ONO                  ONI, ONY, ONA 

 

2.  Roztřiď barevně slovesa podle časů. 

  zpíval si         počítá         zapomněla         vykopou         budeš obědvat 

  učit se        dojedli         umyješ se        čteš si        zranil jsem se        napíše 

  uklidíme        uklízet        zpívá         dočte       naobědváte se        kopali 

  spočítám       zapomíná        jí         zazpívá        naučím  se        obědvají 

  

3.  Doplň tabulku.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jak se nazývají slovesa, u kterých nemůžeme určit osobu, číslo ani čas? 
  Jsou to neurčitá slovesa = infinitivy. 

  Například (5):  lézt, zlomit, radovat se, myslet si, počítat 

10  

23  

    osoba číslo čas 

upečou 3. množné budoucí 

smála se 3. jednotné minulý 

snídáme 1. množné přítomný 

nebude vstávat 3. jednotné budoucí 

ozval ses 2. jednotné minulý 

vylil jsem 1. jednotné minulý 

kreslit si - - - 

lyžujete 2. množné přítomný 

napíšu 1. jednotné budoucí 
27  



4.  Doplň slovesa ve správném tvaru.     

učit se 1. os., č. j., čas přít. učím se 

nemluvit 2. os., č. mn., čas min. nemluvili jste 

zpívat si 1. os., č. mn., čas bud. budeme si zpívat 

vykřikovat 3. os., č. j., čas přít. vykřikuji (u) 

narovnat 2. os., č. j., čas bud. narovnáš  se  

počítat 3. os., č. mn., čas min. počítali 

 

 

 

5. Vyber do vět vhodná slova -  jsem, sem, jsi, si, se  

Vyčisti si zuby! Pojď hned sem. Jsem s vámi spokojený. Tu skříň položte sem.  

Ty se umíš krásně smát. Představ si tu nádheru. Hrál jsem na housle a zlomil jsem 

smyčec. Kluci, neperte se. Vezmi si něco k jídlu. Podívej se, právě přichází sem 

k nám. Nezapomněl jsi, že si máš před jídlem umýt ruce? Vzpomněl 

jsem si, že jsem měl dnes přijít k tobě a prohlédnout si tvoji sbírku. 

 

5. Časuj sloveso  SMÁT SE  

 minulý přítomný budoucí 

1. os., č. j. smál jsem se směji(u) se budu se smát 

2. os., č. j. smál ses směješ se budeš se smát 

3. os., č. j. smál se směje se bude se smát 

1. os., č. mn. smáli jsme se smějeme se budeme se smát 

2. os., č. mn. smáli jste se smějete se budete se smát 

3. os., č. mn. smáli se smějí se budou se smát 
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18  

18  

jsem, jsi – 5 
sem – 6     
si, se - 3 
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