
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 (XII.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: sedmý (7. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Slovesné třídy, vzory 

 
Slovesa 4. a 5. slovesné třídy 

 

 

4. třída 

 

 

 
PROSÍ pros - í prosi  -l pros 

4. třída TRPÍ trp - í trpě - l trp 

 
SÁZÍ sáz - í sáze - l sáz - ej 

 

 

Ke vzoru PROSÍ patří slovesa, která mají v příčestí minulém před – l samohlásku –i. 

 

Ke vzoru TRPÍ patří slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu krátký tvar. 

 

Ke vzoru SÁZÍ patří slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu na konci – ej.  

 

 

Cvičení: Podtrhni ve větách slovesa, která patří do 4. slovesné třídy. Potom je vypiš do sloupečku do 

sešitu a urči u nich vzor. 

 

 

Pes běžel k lesu, kňučel, vrčel, ba chvílemi i štěkal. 

běžel – trpí  

kňučel – trpí  

vrčel – trpí 

 

Luštím křížovky a dívám se na televizi. 

luštím – prosí 

 

Hájil se statečně. 

hájil se – prosí 

 

Obraz, co visí na chodbě, se mi nelíbí. 

visí – trpí 

nelíbí se – prosí 

 



 

Uklidila pokoj a pak uklízela v kuchyni. 

uklidila – prosí 

uklízela – sází 

 

Stydím se zahálet, a tak vymýšlím pohádky pro děti a občas taky maluji. 

stydím se – trpí 

zahálet – sází 

vymýšlím – sází 

 

Plamen hořel, syčel, prskal a šířil příjemné teplo. 

hořel – trpí 

syčel – trpí 

šířil – prosí 

 

Ta hra mě nudí, přepni to na jiný program. 

nudí – prosí 

 

Střílet bylo zakázáno, ale přesto to udělal. 

střílet - sází 

 

Bydlíme v domě, který postavili naši rodiče. 

bydlíme – trpí 

postavili – prosí 

 

Stavěli ho pět let, nadřeli se a unavili se. 

stavěli – sází 

unavili se – prosí 

 

Vojáci se přemístili a přemýšleli, jak nepřítele obelstít. 

přemístili se – prosí 

přemýšleli – sází 

obelstít – prosí 

 

 

5. třída 

 

Třída má jen jeden vzor – DĚLÁ 

 

Cvičení: Vyber/podtrhni slovesa, která patří do 5. třídy. Zapiš si je do sešitu 

 

Kdo na tebe volal? Proč mu máváš? Na koupaliště si brával knihu. Pole nám dává bohatou úrodu. 

Nasedat, jedeme. Petra znám dobře. Musíš psát čitelně. Lékař mi zakázal kouřit. Chtěli bychom si dát 

vymalovat byt. To prkno je třeba trochu zhoblovat. Petr věnoval matce růže. Dobře si na to vzpomíná. 

Čemu se smál? Kdo ti to povídal? Tu podlahu musel někdo umýt. V šest hodin se budeme umývat. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 

 


