
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 3 
 

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 

- dílna čtení (najít a vypsat na A4 nelinkovaný úryvek z memoárové literatury, zadáno 10. 3.) 

 

 

DOPLŇ i/y: 
Domů jsme dorazil_ včas. Některé to nedokázal_. Děti si hrál_ na hřišti. 
Knihy byl_ vydán_ již dávno. Žáci i žákyně si zapsal_ úkoly. Neslyšel_ 
jsme vás. Vozy byl_ tažen_ koňmi. Dívky i chlapci na nás volal_. 
Jiráskovi přišl_ na návštěvu. Sousedy jsme viděl_ přijít. Věra s 
maminkou opakoval_ učivo. Sny se rozplynul_. Husy, kachny a slepice 
běhal_ po dvoře. Naši učitele poslouchal_. Školní potřeby se rychle 
nakupoval_. Nakupoval_ jsme školní potřeby.  
 

 

Slovesný rod – procvičování 

 
1. Převeď věty tak, aby byl trpný rod u sloves nahrazen rodem činným. 

a) Našimi vědci byla dokázána existence nových mikroorganismů. 

……………………………………………………………………………... 

b) Byl nám představen nový kolega. 

……………………………………………………………………………... 

c) Tou namáhavou prací jsem byl opravdu unaven. 

……………………………………………………………………………... 

d) Byl jsem pokousán sousedovým psem. 

……………………………………………………………………………... 

e) Plovoucí podlahy byly pokládány firmou mého strýce. 

……………………………………………………………………………... 



 

2. Převeď věty tak, aby byl činný rod u sloves nahrazen rodem trpným. 

a) Děvčata pečlivě uklidila kuchyň. 

…………………………………………………………………………….. 

b) Chovatelé své psy dobře vycvičili. 

…………………………………………………………………………….. 

c) Účastníci semináře prodiskutovali důležité otázky. 

……………………………………………………………………………... 

d) Zaplatili jsme všechny účty. 

…………………………………………………………………………….. 

e) Objednané zboží dodají do tří pracovních dnů. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

3. U sloves urči slovesný rod. U sloves v trpném rodě ještě urči, jakým 

způsobem je trpný rod vyjádřen. 

a) Úkol se musí odevzdat do pátku. 

……………………………………………………………………………... 

b) Stavba dálnice byla započata loni v dubnu. 

……………………………………………………………………………... 

c) Okamžitě všechno popřel. 

……………………………………………………………………………... 

d) Zpočátku jsem tím byla překvapena. 

……………………………………………………………………………... 

e) My o tom nic nevíme. 

……………………………………………………………………………... 

4. Přepiš věty tak, že sloveso použiješ v opisném tvaru trpného rodu. 

a) Někdo do skály vytesal nápis. 

…………………………………………………………………………….. 

b) Hodil do moře láhev se vzkazem. 

……………………………………………………………………………. 

c) Kontrolu provede zodpovědná osoba. 

……………………………………………………………………………. 

 



 

5. Přepiš věty tak, že sloveso použiješ ve zvratném tvaru trpného rodu. 

a) V jídelně vaří docela dobře. 

……………………………………………………………………………. 

b) Obecní úřad prodává pěkný pozemek u lesa. 

…………………………………………………………………………..... 

c) Už jste to opravili? 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

Další materiály k tématu najdete na internetu: 
                                                      

 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

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/

