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Anotace: Prezentace seznamuje s mluvnickými kategoriemi: osoba, číslo, 
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SLOVESA: 
 

slovesný způsob 
a                      

čas 
 



Jaké znáš věty podle postoje 
mluvčího? 

oznamovací, rozkazovací, tázací, 
p ací 

 

Jaké znáš způsoby u sloves? 

1) oznamovací 

   2) rozkazovací 

   3) podmiňovací 



1) OZNůMOVůCÍ ZP SOB 

Vyjad uje děj reálný v minulosti, 
p ítomnosti, budoucnosti 
 

 

 

 

 

 

Osoba Číslo jednotné Číslo 
množné 

1. -u (-i),         -ím,    -ám 
nesu(píši), vařím, volám 

-eme,-íme, -áme 
neseme, vaříme, 
voláme 

2.    -eš,     -íš,     -áš        
neseš,  vaříš,   voláš 

-ete, -íte, -áte  
nesete, vaříte, 
voláte 

3. -e,         -í,       -á        
nese,   vaří,    volá 

-ou(-í), ejí(-í), -ají 
nesou(píšou,píší), 
vaří, volají 



2) ROZKAZOVACÍ ZP SOB 

Má pouze 3 tvary pro vyjád ení 
rozkazu, prosby,zákazu,výstrahy… 

 

 

 

 

 

 

osoba, číslo Rozkazovací 
zp sob 

2. osoba, číslo j. chyť, svaž, ozvi se 

1. osoba, číslo mn. chyťme, svažme, 
ozvěme se 

2. osoba, číslo mn. chyťte, svažte, 
ozvěte se 



3) PODMIŇOVůCÍ  ZP SOB 
Vyjad uje děj možný nebo děj, který m že nastat za 
určité podmínky.    Máme 2 tvary: P ÍTOMNÝ a 
MINULÝ. 

 a) T V A R    P  Í T O M N Ý: 

 

 

 

 

 

 

Osoba Číslo jednotné Číslo množné 

1. četl bych,           
těšil bych se 

četli bychom, 
těšili bychom se 

2. četl bys,              
těšil by ses 

četli byste,     
těšili byste se 

3. četl by,               
těšil by se 

četli by,          
těšili by se 



3) PODMIŇOVůCÍ  ZP SOB 

b) T V A R   M I N U L Ý: 

 

 

 

 

 

 

Osoba Číslo jednotné Číslo množné 

1. byl bych četl    
byl bych se těšil 

byli bychom četli, 
byli bychom se 
těšili 

2. byl bys četl      
byl by ses těšil 

byli byste četli     
byli byste se těšili 

3. byl by četl         
byl by se těšil       

byli by četli         
byli by se těšili 



Slovesný čas 
Rozlišujeme 3 slovesné časy: 
  1) P ÍTOMNÝ – pomocí  trojí koncovek 

  2) MINULÝ – pomocí p íčestí minulého: 

           -l, -la, -lo,   -li, -ly, -la  
  3)BUDOUCÍ       -        a)  pomocí 

slovesa být + infinitiv  - budu platit, budou se učit  
nebo b) pomocí koncovek p ítomného času u 

některých sloves: 
- zaplatím, nakoupím si, p ečtu 



Shrnutí: 

1) U sloves určujeme které 
kategorie? 

2) Jaké známe slovesné způsoby? 

3) Slovesný čas má trojí, jak je 
vytvoříme? 
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