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Pozor na psaní i/y v množném čísle

Ale pamatuj!

Najdi  slovesa v minulém čase
Anglicky:       
Ukrajinsky:    
Rusky:           
Vietnamsky:  Hãy tìm động từ ở thời quá khứ

Знайди  дiϵслова в минулому часi
Найди глаголы в прошедшем времени

Find verbs in the past tense

va šli,  ležela,  přit,  běhal, stavíte,  ůjdete,  zaseli jsme,věděl  

myslel jsem,  plave,  řila ,  odpo  říká, četli jsme,  va číváte,   

pekla,  piješ, křičel, spali jsme, číst, chodíte, pojedu,  umím,  

u ží,  vid šelo,  neslyšela,  čili se,  cinkalo,  ptal se,  sně ěl,  pr

pracovaly,  hrál si, uklízet, poslouchal, čekali jsme, maloval

MINULÝ ČAS

mužský živ. -i Chlapci běhali po hřišti.
mužský neživ. -y Sešity ležely na stole.
ženský rod -y Maminky pekly koláče.
střední rod -a Koťata si hrála na trávě.
nevyjádřený rod -i V rádiu říkali že…

-y Děti si hrály, psaly, četly.
-i Chlapci a dívky si povídali.



Vyber vhodné sloveso z nabídky a doplň jeho správný  
tvar do věty v čase minulém

se nasnídali, jste dělal, jsem se díval, vrátili jsme se, připravila,
líbilo, Oblékli si, bylo, jsi dělal, šli, vstali, byla, řídil, jsme spaly,
jsme byli, jsme jeli  

 

Petr a Honza …………….….. v 7 hodin ráno. ……… ..............

kalhoty a tričko. V 7.15 jim  ......................................................

maminka snídani.  Chlapci   .................. a ................ do školy.

Pane Novák co ………..… …… v............... čera večer? Večer  

.  na televizi. A vy? My …… ……................................... ............

. . v divadle, ……………………… pozd............................ ě večer. 

Jak se vám …………

.

……….v divadle? Představení ……..

velmi pěkné. Petře co ………………..…. o prázdninách? 

.

S rodiči ...................... dlouhá………….. do Chorvatska. Cesta  

 tatínek ……………… celou noc.  My d .............ěti …………



Doplň i/y

Čápi oznámil _    svým p čátek jara. D čata a říletem za ěv

chlapci získal _    v sout ži první místo. Naší koě čce se 

narodil _    šity jsme vyhodil _. Knihy čtyři koťata. Staré se

byl _    opravdu . Uzajímavé ěl _    o historii čitelé  vypráv

České republiky. Jablka ještě nedozrál _. Rybníky byl _    

plné ryb. Papoušci vesele poskakoval _ v kleci. Na zdi 

visel _    dva obrazy. Pole byl _    pokryta sněhem. V sadě 

stál _    včelí úly. Stromy se pod náporem větru ohýbal _    

až k zemi. Lovci vyrazil _    na lov zvěře. V rohu stál _    

velké skříně.

BUDOUCÍ ČAS
Např.: Časování slovesa  být

já – budu (1. os., j. č.)

ty  - budeš (2. os., j. č.)

on, ona, ono  – bude (3. os., j. č.)

my – budeme (1. os., mn. č.)

vy – budete (2. os., mn. č.)

oni, ony, ona  – budou (3. os., mn. č.)



Doplň ke slovesům správná osobní zájmena
(já, ty, on, …)

__________ bude sedět _________ budete psát

__________ budou zkoušet _________ budeme vyprávět

__________ budeš pracovat _________ budete vařit

__________ budeš běžet _________ půjčím

__________ ponese _________ poběží

Sloveso v závorce převeď do budoucího času 

(Jít – 2. os., škole č. j.) ………………. s námi? Ve 

(poslouchat – 1. os.  , .......č. mn.) ……………… ….. učitele.  

O .......prázdninách (spát – 1. os., č. j.)………… …. dlouho. 

Ráda ., ..(jezdit – 3. os  č.j. ) ………………… ……..na výlety. 

Zítra (psát – 2. os., č. mn.) …………………… …  test  ........ .

z matematiky. Děti (malovat – 3. os.,  ....................č.mn.)  

……………… …….. . ovoce a zeleninu. V pátek 

(psát 3. ......... ům.   os., č.j.) …… …………………. dopis rodič



Opakujeme si slovesa

zpívali jsme, , , vidíš, dodneper se budu volat ělali, 

uklidíme, cvičíte, , psalo, vykbudeš číst řikl

PŘÍTOMNOST: 
________________________________________________

BUDOUCNOST: 
________________________________________________

MINULOST: 

________________________________________________

Rozděl slovesa podle času konání děje

 

Anglicky:      Divide verbs according to the time of performing of the action
Ukrajinsky:   
Rusky:         
Vietnamsky  Chia động từ bởi thời điểm xảy ra: 

Роздiли дiϵслова за часом дії
Раздели глаголы на время происходящего действия

:



Vyhledej slovesa ve vyjmenovaných slovech 
a zakroužkuj je

B  - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, 
obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

L  - slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, 
lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš,

M  - my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, 
zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, 
Litomyšl

P  - pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, 
třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

S  - syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, 
sysel, syčet, sypat

V  - vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, 
povyk, výheň



Tvořte s pomocí záznamů v kalendáři věty 
v čase apřítomném, minulém  budoucím 

Např.: Dnes je středa, učitel se ptá žáka: „Co jsi dělal v pondělí?“ 
Žák odpoví:  „V pondělí jsem hrál na flétnu“

Napiš slovesa opačného významu 
Anglicky:     Write verbs with opposite meaning 
Ukrajinsky:  
Rusky:         
Vietnamsky: Viết động từ trái nghĩa nhau

Напиши дiϵслова протилежного значення 
Напиши глаголы противоположного значения 

spát – pracovat –

stát – svlékat – 

přijít – učit se - 

mluvit – smát se – 


