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Metodické poznámky: 

Pracovní list žáci vyplňují dvakrát. Nejdříve na začátku výuky o slovesech a 

podruhé po ukončení tohoto učiva. 

List zahrnuje celé učivo o slovesech z 1. stupně – tvar neurčitý, vyhledávání 

slovesa v textu, určování kategorií / osoba, číslo, způsob, čas /, tvary 

jednoduché a složené, tvoření tvarů sloves podle zadání. 

Pracovní list žáci vyplňují samostatně. Kontrolu mohou provést žáci společně, 

záměnou prací pod dohledem učitele nebo kontrolu provede učitel sám a práci 

zhodnotí. 

Po opravě cvičení si žák sám vyhodnotí svou práci v hodnotící tabulce / Jsem 

šikovný /šikovná/, všechno umím. Snažím se, ale občas udělám chybu. Musím si učivo ještě 

procvičit ./ a vyvodí závěr o svých znalostech.   

Žáci mohou porovnat úroveň svých znalostí před i po probrání učiva. V případě 

chybného  doplnění,  mohou nezvládnuté učivo ještě znovu procvičit.  

Zdroj: Obrázky ze souboru Klipart  
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Slovesa  opakování 5/B 

Jméno: …………………………………………………………………   datum: ……………………………………………… 

 Vytvoř ke slovesům tvar neurčitý / infinitiv/ 

Pomáhám ……………………………………………… Zamkneš ……………………………………………….. 

Řeknu …………………………………………………… Uplynul ……………………………………………………. 

Vaříme …………………………………………………. Není  …………………………………………………. 

 Doplň správně i/í, y/ý  

V__klá se m__ zub. Nauč se v__jmenovaná slova. V mém pokoji v__s__ 

obrázky od Josefa Lady. V__děl jsi film Jak v__trhnout velr__bě stol__čku? 

To není moje v__na. V__běhneme na hř__ště a budeme nacv__čovat nástup__. 

Pomoz bab__čce! V__nesl b__ch odpadky, ale zlomil jsem si ruku: 

 Z textu vyber všechna slovesa, urči kategorie / použij zkratky/ 

sloveso osoba číslo způsob čas 

     

     

     

     

     

     



                       

     

     

     

     

 

 Rozděl slovesa na tvary jednoduché a složené / použij tabulku/ 

Budeme se snažit, smáli jsme se, zajdeš, malujeme, rozkvetla by, zbohatneme, 

zhasínáme, šel bych, budeme cvičit, šije, smáli se, koupal by se 

Slovesné tvary jednoduché Slovesné tvary složené 

  

 

 Od sloves utvoř zadané tvary 

HÁZET - 2.os,č.mn.,zp.oznam.,č.budoucí………………………………………………………………… 

ZLOMIT SI – 3.os.,č.j.,zp.oznam.,č.min……………………………………………………………………. 

STŘÍLET – 1.os.,č.j.,zp.oznam.,č.přít. ……………………………………………………………………. 

ŘÍKAT – 2.os.,č.j.,zp.rozk. …………………………………………………………………………………………… 

JÍT – 1.os.,č.j.,zp.podmiň. ……………………………………………………………………………………………. 

CVIČIT – 1.os.,č.mn.,zp.podmiň. ………………………………………………………………………………….. 

PRACOVAT – 2.os.,č.mn.,zp.rozk. ……………………………………………………………………………….. 

HRÁT SI – 2.os.,č.j.,zp.oznam.,č.min. ……………………………………………………………………….. 

KOUPAT SE – 2.os.,č.mn.,zp. podmiň. ……………………………………………………………………….. 

SPÁT – 1.os.,č.mn.,zp.rozk. ………………………………………………………………………………………… 



Úkol byl:     lehký       středně těžký            těžký       obtížný 

Svůj výkon hodnotím: 

Jsem šikovný /šikovná/, 
všechno umím 

 

Snažím se, ale občas udělám 
chybu 

 

Musím si učivo ještě procvičit 

 
 
 

 

 


