
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 7. A 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesný rod 
- procvičovat pravopis, zvláště čárky v souvětí 

- opakovat slovesný vid a rod (na již ohlášenou prověrku) 

 

- číst doporučenou literaturu + zápisy do čtenářského deníku číst a zapisovat si můžete i jinou literaturu (z 

vaší knihovničky, sledovat filmové adaptace knih, poslouchat audioknihy atd… PROSÍM 

NEPŘESTÁVEJTE SI TAKTO ROZŠIŘOVAT SLOVNÍ ZÁSOBU, možná vám četba pomůže na chvíli 

zapomenout … 

- dílna čtení (najít a vypsat na A4 nelinkovaný úryvek z memoárové (vzpomínky) literatury, zadáno 10. 

3.. Pokud někdo nesehnal knihu, může si na internetu najít rozhovor s významnou osobností. Z odpovědí 

pak může vytvořit úryvek, musí ale opisovat celé věty, tedy citovat. - může být i na počítači a zaslat mi na 

adresu jana.backova@zszachar.cz 

 

Slovesný rod 
1) Slovesa v závorkách nahraďte správnými tvary rodu trpného: 

 

Děvčata byla (umýt, vyznamenat, napálit, obléknout, přijmout) 

Děvčata byla umyta. Děvčata byla vyznamenána, napálena, obléknuta, přijata.  

Koně byli zapřáhnout, vysušit, ošetřit, pohladit, pobídnout) 

Koně byli pobídnuti. Koně byli zapřaženi, vysušeni, ošetřeni, pohlazeni.  

Pařezy byly (ponechat, odvézt, vyvrátit, zpracovat, odnést) 

Pařezy byly ponechány, odvezeny, vyvráceny, zpracovány, odneseny. 

Martina byla (obvázat, uštknout, vybídnout, oslovit, uzdravit) 

Martina byla obvázána, uštknuta, vybídnuta, oslovena, uzdravena. 

Petr byl (uchvátit, prohlásit vítězem, pochválit, napomenout, unést)  

Petr byl uchvácen, prohlášen vítězem, pochválen, napomenut, unesen. 

 

2) Převeďte větu tak, aby sloveso bylo v opačném rodě, než je uvedeno: 

 

Petra byla přijata na vysokou školu. (trpný rod) 

Petru přijali na vysokou školu. (činný rod) 

 

Do obuvi přivezli nové zboží. (rod činný) 

Do obuvi bylo přivezeno nové zboží. (rod trpný) 

 

V pátek večer hrají nové představení. (rod činný) 

V pátek se hraje nové představení. (rod trpný) 

 

Žákovská knížka nebyla podepsána rodiči. (rod trpný) 

Rodiče nepodepsali žákovskou knížku. (rod činný) 
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Nejvyšší strom v lese byl poražen. (rod trpný) 

V lese porazili nejvyšší strom. (rod činný) 

 

Učitel nám představil nového žáka. (rod činný)  

Byl nám představen nový žák. (rod trpný) 

 

3) U sloves urči jejich rod. (činný a trpný) 

 

Najez se a půjdeme se projít.   obě slovesa v rodě činném 

 

Čtenářské deníky se musí odevzdat ještě tento týden.  rod trpný (zvratná podoba) 

 

Byli jsme jeho vypravováním dojati.  rod trpný (opisný tvar) 

 

 Zapřel každé slovo.   rod činný 

 

Jak se máte?  rod činný 

 

Našla se peněženka a mobil.  rod trpný (zvratná podoba) 

 

Auto bude opraveno do konce měsíce. rod trpný (opisný tvar) 

 

Trochu tu poklidíme.   rod činný 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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