
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 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. Převeďte slovesa ve větách do činného rodu. 

 

Petra byla přijata na střední školu. Petru přijali na střední školu. 

Písemná práce nebyla podepsána žákyní. Žákyně nepodepsala písemnou práci. 

Sportovec byl napaden fanouškem. Fanoušek napadl sportovce. 

Nejvyšší strom v lese byl poražen. V lese porazili nejvyšší strom. 

Voják v bitevním poli byl zasažen střelou. Vojáka v bitevním poli zasáhla střela. 

 

 

2. Pozměňte větu tak, aby sloveso bylo v rodě trpném. 

 

Tatínek chválil Petra. Petra byla chválena tatínkem. 

V knihovně otevřou v devět hodin. Knihovna se otevře v devět hodin. 

Do obuvi přivezli nové zboží. Bude přivezeno nové zboží do obuvi. 

Učitelka napomínala studenta. Student byl napomínán učitelkou. 

V neděli v kině hrají dobrodružný film. V kině se hraje dobrodružný film. 

 

 

3. Vypište slovesa a určete osobu, číslo, způsob, čas a rod. 

 

Srna běžela podél lesa. 

běžela – 3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, minulý čas, činný rod 

   

Čtěte rychleji! 

čtěte – 2. osoba, číslo množné, rozkazovací způsob, čas neurčujeme!, rod činný 
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Všechno ovoce bylo umyto. 

bylo umyto – 3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, minulý čas, rod trpný 

 

Chtěli bychom se vás na něco zeptat. 

chtěli bychom – 1. osoba, číslo množné, podmiňovací způsob přítomný, čas neurčujeme!!!, rod činný 

zeptat se – neurčitek, infinitiv 

 

Markéta se rozběhla. 

rozběhla se – 3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, minulý čas,  

 

 

4. Utvořte uvedený slovesný tvar od infinitivu slovesa. 

 

pospíšit si – (2. os., č.j., zp.pod. přít., rod čin.) (ty) by sis pospíšil 

 

zvát – (3.os., č. mn., zp. ozn.,čas min., rod trp.) (oni) byli zváni 

 

zpívat si – (2.os., č.mn., zp.podm. min., rod čin.) (vy) byste byli zpívali 

 

číst – (1.os., č. j., zp. ozn., čas bud., rod čin.) (já) budu číst 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu: 
                                                      

 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

 

Vypracovala: Jana Bačková 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mojecestina.cz/article/2012011401-cinny-a-trpny-rod
https://www.mojecestina.cz/article/2012011401-cinny-a-trpny-rod
https://www.mojecestina.cz/article/2012011401-cinny-a-trpny-rod
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pravopisne.cz/

