
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list 1 (VIII.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: sedmý (7. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Slovní druhy, slovesa 

 
Na první online hodině jsme opakovali učivo o slovních druzích, kategoriích podstatných jmen, slovesném 

druhu a vidu. Můžete si tímto způsobem opakovat s námi. Řešení pro vás opět bude na stránkách školy.   

 

Pracuj do sešitu ČJ - mluvnice!! 

 
Úkoly k následujícím větám: 

 

1. U každého slova ve větě urči slovní druh. Číslo nebo název nadepiš nad slovo. 

2. Vlnovkou podtrhni slovesný tvar (přísudek), vypiš ho na řádek pod větu a připiš jeho slovesný rod 

(činný nebo trpný) 

3. Na další řádek slovesný tvar převeď do infinitivu (neurčitku) a urči vid (dokonavý nebo nedokonavý) 

4. Celou větu převeď do opačného rodu. Na další řádek v sešitu. 

5. Vypiš z věty všechna podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor) 

 

1. Babička mi přišila utržený knoflík. 

Babička = podstatné jméno (1), mi = zájmeno (3), přišila = sloveso (5), utržený = přídavné 

jméno (2), knoflík = podstatné jméno (1) 

 

přišila = činný rod 

přišít = dokonavý rod 

Utržený knoflík mi byl přišit babičkou. 

 

knoflík = 4. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, hrad  

 

 

2. Zatloukl jsem bednu hřebíky. 

Zatloukl = sloveso (1), jsem = sloveso (5), bednu = podstatné jméno (1), hřebíky = podstatné 

jméno (1) 

 

zatloukl jsem = činný rod 

zatlouct/zatlouci = dokonavý vid 

Bedna byla zatlučena hřebíky. 

 

hřebíky = 7. pád, číslo množné, rod mužský neživotný, hrad 

bednu = 4. pád, číslo jednotné, ženský rod, žena 

 

 

3. Chlapci si vyřezali píšťalky. 

 
Chlapci = podstatné jméno (1), si = zájmeno (3), vyřezali = sloveso (5), píšťalky = podstatné 

jméno (1) 



 

vyřezali si = činný 

vyřezat si – dokonavý vid 

Píšťalky byly vyřezány. 

 

chlapci = 1. pád, číslo množné, rod mužský životný, muž 

píšťalky = 4. pád, číslo množné, ženský rod, žena 

 

Mějte se pěkně a hlavně zdraví. 

Jana a všichni v online. 
 

      Můžete si opakovat:                                     
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.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/
http://www.onlinecviceni.cz/

