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Doplň tabulku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přál jsem si přeji si budu si přát 

bral jsem 

píše 

vyšívali 

budeš odčítat 

hrál jsem si 

čte 

kreslili 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

budeme snít 

hrabal jsem 

(on) mluví 

ulovíte 

perou 

telefonovali 

jsme 

sekal jsem 

(oni) sedí 

budeš 

odpovídat 

skáče 

vyprávěli jsme 

stisknu 

budeme svítit 

sbírá 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

2. jednotné minulý psát 

3. jednotné přítomný sázet 

1. množné budoucí vybrat 

1. jednotné budoucí zametat 

2. množné minulý dělit 

3. jednotné přítomný volat 

2. jednotné budoucí číst 

3. množné přítomný nakupovat 

1. jednotné minulý hrát 

1. jednotné minulý hádat  

3. množné přítomný mlčet 

2. množné budoucí hladit 

3. množné přítomný zpívat 

2. jednotné minulý zlobit  



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

utírá 

budeme kreslit 

volá 

uvěříte 

berou 

mlčeli jsme 

sekal jsem 

(on) hledí 

budeš 

nadávat 

řeže 

vynášeli jsme 

utřu 

kopal jsem 

budeme mít 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

2. jednotné minulý vrčet 

3. jednotné přítomný házet 

1. množné budoucí vymetat 

1. jednotné budoucí zalévat 

2. množné minulý násobit 

3. jednotné přítomný plakat 

2. jednotné budoucí plést 

3. množné přítomný nahrnovat 

1. jednotné minulý cákat 

1. jednotné minulý domlouvat  

3. množné přítomný volat 

2. množné budoucí ředit 

3. množné přítomný tančit 

2. jednotné minulý krčit 



KONTROLA 



Doplň tabulku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přál jsem si přeji si budu si přát 

bral jsem beru si budu si brát 

psal píše bude psát 

vyšívali vyšívají budou vyšívat 

odčítal jsi odčítáš budeš odčítat 

hrál jsem si hraji si budu si hrát 

četl čte bude číst 

kreslili kreslí budou kreslit 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

budeme snít 1. mn. bud. snít 

hrabal  jsem 1. jed. min. hrabat 

(on) mluví 3. jed. přít. mluvit 

ulovíte 2. mn. bud. ulovit 

perou 3. mn. přít. prát 

telefonovali 

jsme 

1. mn. min. telefonovat 

sekal jsem 1. jed. min. sekat 

(oni) sedí 3. mn. přít. sedět 

budeš 

odpovídat 

2. jed. bud. odpovídat 

 skáče 3. jed. přít. skákat 

vyprávěli jsme 1. mn. min. vyprávět 

stisknu 1. jed. bud. stisknout 

budeme svítit 1. mn. bud. svítit 

sbírá 3. jed. přít. sbírat 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

psal jsi 2. jednotné minulý psát 

sází 3. jednotné přítomný sázet 

vybereme 1. množné budoucí vybrat 

zametu 1. jednotné budoucí zametat 

dělili jste 2. množné minulý dělit 

volá 3. jednotné přítomný volat 

budeš číst 2. jednotné budoucí číst 

nakupují 3. množné přítomný nakupovat 

hrál jsem 1. jednotné minulý hrát 

hádal jsem 1. jednotné minulý hádat  

mlčí 3. množné přítomný mlčet 

budete hladit 2. množné budoucí hladit 

zpívají 3. množné přítomný zpívat 

zlobil jsi 2. jednotné minulý zlobit  



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

utírá 3. j. přít. utírat 

budeme kreslit 1. m. bud. kreslit 

volá 3. j. přít. volat 

uvěříte 2. m. bud. uvěřit 

berou 3. m. přít. brát 

mlčeli jsme 1. m. min. mlčet 

sekal jsem 1. j. min. sekat 

(on) hledí 3. j. přít. hledět 

budeš 

nadávat 

2. j. bud. nadávat 

řeže 3. j. přít. řezat 

vynášeli jsme 1. m. min. vynášet 

utřu 1. j. bud. utřít 

kopal jsem 1. j. min. kopat 

budeme mít 1. m. bud. mít 



Doplň tabulku: 

sloveso osoba číslo čas infinitiv 

vrčel jsi 2. jednotné minulý vrčet 

hází 3. jednotné přítomný házet 

vymeteme 1. množné budoucí vymetat 

zaleji 1. jednotné budoucí zalévat 

násobili jste 2. množné minulý násobit 

pláče 3. jednotné přítomný plakat 

budeš plést 2. jednotné budoucí plést 

nahrnují 3. množné přítomný nahrnovat 

cákal jsem 1. jednotné minulý cákat 

domlouval 

jsem 

1. jednotné minulý domlouvat  

volají 3. množné přítomný volat 

budete ředit 2. množné budoucí ředit 

tančí 3. množné přítomný tančit 

krčil jsi 2. jednotné minulý krčit 




