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    SLOVESNÝ        

     ZPŮSOB 



       SLOVESNÝ ZPŮSOB 

  slovesné tvary mohou vyjádřit způsob 

OZNAMOVACÍ PODMIŇOVACÍ 

ROZKAZOVACÍ 



    OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

  vyjadřuje (oznamuje nám), že se něco  

              děje , dělo nebo bude dít 

 

  

 

  u tvarů oznamovacího způsobu rozlišujeme    

           přítomný, minulý a budoucí čas 

 

 

 

čteme četli jsme budeme číst 



    ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB 

  vyjadřuje děj, který se podle rozkazu  

                 (zákazu, výzvy, přání) 

             má nebo nemá uskutečnit 

  tvary rozkazovacího způsobu nevyjadřují čas           

  tvoří se jen pro           2. osobu č. jedn.  

                                       2. osobu č. množ. 

                                       1. osobu č. množ. 

 

TY 

VY 

MY 



 Tvary rozkazovacího způsobu 

 

     2. os. č. j. 1.os. č. mn. 2. os. č. mn. 

psát piš pišme pište 

číst čti čtěme čtěte 

počítat počítej počítejme počítejte 

Rozkaz pro 3. osobu můžeme vyjádřit pomocí     

                      částic  ať, nechť. 

Ať jde (jdou) pryč!     

Nechť vstoupí! 



   Napiš správný tvar rozkaz. způsobu 

             2. os. č. j.                   1. os. č. mn.  

                                               

                                              

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

                           

                                               

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

 

 

 

Stůj! 

Nevstupujte! Zatoč! 

Nepředjíždějme! 

Nechť přejdou! Ať zaparkuje! 



    PODMIŇOVACÍ  ZPŮSOB 

 vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit 

 tvary podmiňovacího způsobu jsou složené  

    

       
Příčestí 

minulé 

Tvary 

slovesa 

BÝT 

bych, bys, by, 

bychom, byste 

-l, -la, -lo 

-li, -ly, -la 



        Doplň tvary slovesa SPÁT 

         v podmiňovacím způsobu 

č. j. 1. os.  spal(a, o) bych 

2. os.  spal(a, o) bys 

3. os.  spal(a, o) by 

č. mn. 1. os.  spali  bychom 

2. os.  spali  byste 

3. os.  spali  by 

příčestí minulé tvary slovesa BÝT 



     Tvary podmiňovacího způsobu  

             u zvratných sloves 

          Pozor na tvary zvratných sloves 

            ve 2. osobě čísla jednotného 

 

                          

 

                    

 

dívat se 

hrát si 

díval bys se díval by ses 

hrála bys si hrála by sis 



Doplň tvary slovesa  SMÁT se, ČÍST si 

         v podmiňovacím způsobu 

1. os. smál bych se četl bych si 

2. os. smál by ses četl by sis 

3. os. smál by se četl by si 

1. os. smáli bychom se četli bychom si 

2. os. smáli byste se četli byste si 

3. os. smáli by se četli by si 



        Spojky aby, kdyby 

 Spojky aby a kdyby se v podmiňovacím 

způsobu spojují s pomocným slovesem 

       bych, bys, by, bychom, byste, by 

  aby + bych = 

  aby + byste = 

  kdyby + bys = 

  kdyby + bychom = 

abych 

kdybychom 

abyste 

kdybys 
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