
SLOVESÁ 

Milí piataci! Tento týždeň si utvrdíme vedomosti o slovesách. Vypracujete 

pracovný list, môžete si pomôcť učebnicou Slovenského jazyka str. 113 – 

115 a prezentáciou, ktorú som vám poslala. 

Vypracovaný pracovný list mi pošlite!   

Ďakujem, Liptáková 

Termín: 26. máj 2020 

1.) Z dvojice tvrdení zakrúžkuj správne tvrdenie o slovesách: 

Slovesá sú plnovýznamové / neplnovýznamové  ohybné / neohybné slová, 

ktoré pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí / to, čo osoby, zvieratá, veci 

robia, čo sa s nimi deje. 

 

2.) Z podstatných mien utvor slovesá: 

predavač –       šofér – 

potápač –       hráč – 

korčuliar –       opravár – 

 

3.)  V texte podčiarkni všetky slovesá: 

Keď rodičia poslali Konštantína na učenie, vynikal veľmi bystrou pamäťou nad 

všetkých žiakov, že sa všetci čudovali. V tom čase bolo zvykom, že sa deti boháčov 

zabávali lovom. Konštantín si vyšiel s nimi do poľa a vzal so sebou krahulca. Ale len 

čo ho pustil, schytil sa vietor, vzal mu ho a odniesol. Chlapec preto veľmi smútil.  

 

4.) Urč osobu, číslo a čas slovies: 

točím sa v kruhu – 1. os., j. č., prít. čas 

budú spolu tancovať –  

kreslíme si obrázky –       

volali na spolužiaka –      

čítam si časopis –       



prišiel neskoro –      

 

5.) Ak si myslíš, že slovesá sú ohybný slovný druh, ako sa potom nazýva 

ohýbanie slovies? 

......................................................... 

6.) Podľa gramatických kategórií napíš správny tvar slovies: 

pozerať sa smutne (2. os., sg., minulý čas) – 

ísť do knižnice (3. os., pl., prítomný čas) – 

variť polievku (3. os., sg., budúci čas) – 

nepokaziť si to (2. os., sg., minulý čas) – 

chcieť odmenu (1. os., pl., minulý čas) – 

 

7.) Vyčasuj sloveso pracovať v jednotnom aj v množnom čísle. 

______________________   _______________________ 

______________________   _______________________ 

_______________________   _______________________ 

 

8.) Doplň sloveso byť v správnom tvare: 

Zdravie __________ najcennejšie bohatstvo človeka. (3. os., sg., prítomný čas) 

__________zajtra popoludní doma? (2. os., pl., budúci čas) 

Cez víkend _________    _____________ na tréningu. (1. os., sg., minulý čas) 

Vždy _________ ochotní každému pomôcť. (3. os., pl., prítomný čas)  

Ako ________ na výlete? (3. os., sg., minulý čas) 

 

9.) Doplň: 

Z rádia sa oz___va spev. Zm___lil si ulicu a zablúdil. Od prekvapenia mu 

ov___sla sánka. Ponúkol sa, že to sprav___. Bl___ži sa búrka, vonku sa bl___ska. 



Pokaz___l___ sa mi nové hodinky. Na neďalekom svahu l___žuje veľa lyžiarov. 

Uraz___la sa, m___kla hlavou a od___šla. Počul, že vonku niečo zaškr___palo. 

Pri v___stupe sa zad___chal, veru ho aj v boku p___chá a srdce mu b___je ako 

zvon.  

 

10.) K slovesám utvor antonymá: 

nastúpiť  –        kúpiť – 

stratiť –        zvýšiť – 

 


