
Vesele do školy
Číslo projektu: 5362-5/2015

Centrum multikulturního vzdělávání

Pracovní list č. 7 Slovesa - přítomný čas

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 



Sloveso  je slovo, které vyjadřuje:
, 

 nebo  .
děj 
stav změnu stavu

(ležet, psát, nosit )
(sedět, stát ) (plaval, sedl si) 

Slovesa, která se pojí se zvratným zájmenem „se” 
se nazývají zvratná slovesa ( ).pokusím se, sedat si

U slovesa určujeme: 

1) Osobu a číslo
já – 
ty
on, ona, ono

první osoba jednotného čísla (1. os., j. č.)
  - druhá osoba jednotného čísla (2. os., j. č.)

 – třetí osoba jednotného čísla (3. os., j. č.)

my
vy
oni, ony, ona

 – první osoba množného čísla (1. os., mn. č.)
 – druhá osoba množného čísla (2. os., mn. č.)

 – třetí osoba množného čísla (3. os., mn. č.)

2) Čas

Minulý čas                 Přítomný čas             Budoucí čas                                    
VČERA DNES ZÍTRA

potompředtím

jezdila jezdí bude jezdit



PŘÍTOMNÝ ČAS
V každém řádku jsou dvě slovesa. Najdi je a podtrhni

1. šedý, šedesát, seděl, posezení, šestý, šeptáme, tiše

2. dělá, děravý, dědeček, mládě, dělení, naděje, děkuji

3. každý, Karel, vyskočí, kamarádi, dívky, skok, křičeli

Eva ( nakoupit) _____________________ odpoledne. 
Dana a Radim (jít) __________________ do kina.
Bohužel, já (nečíst) ____________________________ každý den. 
Kdy (vy – zavolat) _____________________ domů? 
My (učit se) ________________________ ve škole. 
Co (studovat) ________________________ Viktore?
Ten zpěvák (zpívat) __________________ právě v Praze. 
(děkovat) __________________________   vám za váš dopis.
Andrea a Hanka spolu (mluvit) ________________________.
Jana (psát) _________________________zprávu na počítači.
My (číst) _________________________ noviny každý den. 
Chlapci (psát) _________________ diktát.
Co (dělat) ________________________, pane Urbane?
Šárka (hrát si) _______________________  s bratrem. 
Proč (vyrušovat) _______________________ v hodině?

Napiš slovesa v přítomném čase

3) Způsob
oznamovací:
rozkazovací:
podmiňovací:

   mluvíte, zpívali jste, pracujeme, jím, sedíš, přemýšlí
   Sedni! Počítejme! Jezte!
 přítomný (psal bych); minulý (byl bych psal)

Angli
ština:  

Ruština:         

Vietnamština: 

čtina:     
Ukrajin

There are two verbs in each line. Find them and underline.

Trong các dòng có hai động từ. Hãy tỉm
                      ra và gạch dưới những từ đó. 

В кожному рядку  ϵ  два дiϵслова. Знайди  ïх та 
                      пiдкресли.

В каждой строке есть два глагола. Найди их
                      и подчеркни. 



Vyčasuj uvedená slovesa ve všech osobách přítomného času

Např.:  :  ,  ,  
                ,  ,   

hledat hledám hledáš hledá 
hledáme hledáte hledají

já ty on, ona, ono
my vy oni, ony, ona        

vařit:  

mít: 

chodit: 

pracovat:    

jmenovat se: 

prodávat:        

bydlet:     

být:........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

................................................................................................... 

.............................................................................................. 

........................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................. 

Doplň do textu chybějící slovese z nabídky

Jmenuji se Karel. ………………. mi 13 let. …………………. v Jihlavě. 

…………………….. dva sourozence.

Mladší sestra …………………………. Anna a ……………….. do 3. třídy. 

Můj starší bratr Jan……………………….9. třídu.

V rodině s námi také ………………………… maminka, tatínek a pes Rek. 

………………………….. v rodinném domě se zahradou. 

Maminka ………………….. v obchodě a ………………………… zeleninu.

 Tatínek jezdí pracovat  do Brna, kde ………………….. počítače. 

S Rekem ……………………….. odpoledne na procházky ven. 

 Jmenuji sejezdí, Je, pracuje, chodí, , říkáme, Bydlím, chodím, 
Mám,  se jmenuje, žijí, Bydlíme, opravuje, navštěvuje, prodává


