
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 (XI.) 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: sedmý (7. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesa, slovesné třídy 

 
1. Podtrhněte vlnovkou tvary sloves, které vyjadřují trpný rod. 

2. Určete větné členy posledních tří vět. 

Hovořilo se o tom na schůzi. 

Tento dům se postaví za měsíc. 

Fanoušci se nemohli utišit.  

Dívejte se na mě dobře. 

Tato kniha se čte jedním dechem. 

Narozeniny se u nás slaví až o víkendu. 

Dům se musí zateplit. 

Zapomněli jsme se rozloučit. 

Akce se ruší kvůli nepříznivému počasí. 

Lidé se scházeli na ulici. 

Film se promítá i za malé účasti diváků. 

Dnes se hraje film Kolja. 

V továrně se vyrábějí monitory. 

Učili jsme se vyjmenovaná slova. 

Renata se na nás často usmívá. 

Děti se koupaly na koupališti. 

 

 

 tvrdé vzory nese nes - e nes - l 

1. třída   bere ber - e bra - l 

  maže maž - e maza - l 

 měkké vzory peče peč - e pek - l 

  umře umř - e umře - l 

   

Ke tvrdým vzorům řadíme slovesa, která mají před – e tvrdou nebo obojetnou souhlásku. 

K měkkým vzorů řadíme slovesa, která mají před – e měkkou souhlásku. 

 

Postup zařazování ke vzorům 1. třídy: 

1. Slovesný tvar převedeme do 3. osoby, čísla jednotného, tvaru přítomného. Podle druhu 

souhlásky před koncovým – e rozhodneme, zda budeme vybírat z tvrdých vzorů nebo měkkých. 

2. Pak si sloveso převedeme tentokrát do 3. osoby, čísla jednotného, tvaru minulého a vybereme 

vzor. 

3. Vzor vybíráme tak, že odstraníme koncové – l a podíváme se, co je před ním.  

 



 

Příklad: 

psát – (on teď) píše = píš – e 1. třída  

před – e je š = měkká souhláska, vybírám tedy z měkkých vzorů (maže, peče, umře) 

(on) psal = psa – l, před – l je a, proto je vzor MAŽE (mazal) 

 

 

 

  

Slovesa k procvičování: 

 

 

 

sypat – sype – /tvrdé vzory/ - sypal – bral – vzor BERE 

 

tlouct - _______________________________________________________________ 

 

plakat - _______________________________________________________________ 

 

česat - ________________________________________________________________ 

 

vázat - ________________________________________________________________ 

 

kašlat - ________________________________________________________________ 

 

plést - ________________________________________________________________ 

 

pást - _________________________________________________________________ 

 

vést - _________________________________________________________________ 

 

lézt -__________________________________________________________________ 

 

otevřít - _______________________________________________________________ 

 

zamést - ______________________________________________________________ 

 

zapřít - _______________________________________________________________ 

 

zacpat - _______________________________________________________________ 

 

číst - _________________________________________________________________ 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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