
SLOVESA 
 
1. Přečtěte si článek a slovesa podtrhněte vlnovkou. 

Kocourkovští chytali venku světlo do pytlů a nosili je do školy. Vysypávali 

světlo z pytlů, ale ve škole byla pořád tma. Máme asi řídké pytle a světlo z nich 

brzy vyteče, povídali si. Budou přemýšlet, jak to lépe zařídit. 

2. Ke každému slovesu doplň správnou osobu a číslo: 

 osoba číslo 

vyřešil jsi   

porostou   

překvapíme   

zasloužíte si   

oznamuji   

bude oplocen   

 

3. U slovesných tvarů určete osobu, číslo a čas. 

 osoba číslo čas 

nesu    

volal jsi    

budete souhlasit    

hledali    

 

4. Doplň sloveso ve správném tvaru. 

   najít (2. os., č. j., čas min.)  …………………………………………………………. 

   vyhodit (1. os., č. mn., čas přít.) ……………………………………………………. 

  otevřít (3. os., č. j., čas bud.) ………………………………………………………… 

  rozsvítit (1. os., č. j., čas min.) ………………………………………………………. 

  psát (2. os., č. mn., čas přít.) …………………………………………………………. 

  probudit se (3. os., č. mn., čas min.) ………………………………………………… 

 



ŘEŠENÍ: 
 
SLOVESA 
 
1. Přečtěte si článek a slovesa podtrhněte vlnovkou. 

Kocourkovští chytali venku světlo do pytlů a nosili je do školy. Vysypávali 

světlo z pytlů, ale ve škole byla pořád tma. Máme asi řídké pytle a světlo z nich 

brzy vyteče, povídali si. Budou přemýšlet, jak to lépe zařídit. 

2. Ke každému slovesu doplň správnou osobu a číslo: 

 osoba číslo 

vyřešil jsi 2. J 

porostou 3. MN 

překvapíme 1. MN 

zasloužíte si 2. MN 

oznamuji 1. J 

bude oplocen 3. J 

 

3. U slovesných tvarů určete osobu, číslo a čas. 

 osoba číslo čas 

nesu 1. J P 

volal jsi 2. J M 

budete souhlasit 2. MN B 

hledali 3. MN M 

 

4. Doplň sloveso ve správném tvaru. 

   najít (2. os., č. j., čas min.)   našel jsi 

   vyhodit (1. os., č. mn., čas přít.) vyhazujeme 

  otevřít (3. os., č. j., čas bud.) otevře 

  rozsvítit (1. os., č. j., čas min.) rozsvítil jsem 

  psát (2. os., č. mn., čas přít.) píšete 

  probudit se (3. os., č. mn., čas min.) probudili se 


