
SJL 5   OPAKOVANIE SLOVIES 

Urobte si pracovný list a odpovede si porovnajte s riešením na ďalšej strane. 

Termín:  

1. Vo vetách podčiarkni slovesá a urči ich gramatické kategórie.   

 

 

 Chrániš rúškom svoje okolie? 
 
To mi padol mi zo srdca veľký kameň. 

 

 V škole budeme prednášať básne.   

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď, ktorá platí pre sloveso vo vete:                                           

           Piataci, vážite si svoje zdravie? 

a) 1. os., pl., budúci čas                    b) 2. os., pl., prítomný čas    

c) 3. os., sg., prítomný čas                d) 1. os., pl., minulý čas 

3. Všetky slovesá v minulom čase sú v možnosti: 

a) opísal, nevieš, prišiel                        b) vzplanuli, spadol, zničiť 

c) zniesol, vzlykáš, vzdať sa                 d) skúsil si, vpadli, zišla   

 4. Napíš k slovesám antonymá.  

vedel – ............................., myslím – ...................................., stáť – ................... 

5. Slovesá napíš v danom tvare: 

                     3. os., pl., min. čas         1. os., sg., prít. čas         2. os., pl. bud. čas 

 

vidieť ..................................................................................................................... 

chváliť...................................................................................................................... 

hrávať................................................................................................................................... 

6 . Slovesá vo vetách daj do správneho tvaru. Vety napíš. 
 

Myši sa skrylo  do tmavej diery . _____________________________________ 

 

Z hory sa ozýval podivné zvuky.  _____________________________________                                                                                      

 

Zajtra byť letné búrky. _____________________________________________ 

 7. Podčiarkni slovesá, v ktorých je porušené rytmické krátenie. 

ľúbia sa, nútim sa, nútia ma, hnili, mohol by som zmúdrieť,  

my sme zmúdreli, vábia, hlásia, vábili, ohlásime, robíte  

OSOBA        ČÍSLO           ČAS 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 



 
 

8. Slovesá daj do daného tvaru.  

maľovať: 3. osoba, sg. , prítomný čas: ................... 

1. osoba, pl., minulý čas: ........................ 

2. osoba, sg., budúci čas: ............................................ 

svietiť:  3. osoba, pl. , prítomný čas: ...................... 

2. osoba, sg., minulý čas: .............................. 

1. osoba, pl., budúci čas: ............................................ 

9. Pri ktorých slovesách použiješ otázku ČO ROBÍ? 

 

a) budem cvičiť, pláva, lyžovali sme    

b) zožltli, rastú, zošediveli sme 

c) nečervenáme sa, hanbiť sa, žije  

d) zabúdate, budete bdieť, nesnívali sme 

10. Pri ktorých slovesách použiješ otázku ČO SA DEJE? 

a) budem kosiť, kreslím, plávali sme    

b) narastie, omladla, nebude kvitnúť  

c) nehryziem, zvonili, budeme šiť 

d) tancujeme, trénoval som, skáčete 

10. V ktorom slovnom spojení sa nachádza sloveso? 

a) s dobrými úmyslami 

b) bez môjho potešenia 

c) s výbornými prácami 

d) nezabudni na učenie   

 

 



 

Odpovede: 
 
1.  
OSOBA        ČÍSLO           ČAS 

2. sg. prítomný 

 

3. 

 

sg. minulý 

1. 

 

pl. budúci 

 
2. b 

3. d 

4. vedel – nevedel, myslím – nemyslím, stáť –ísť 

5.          3. os., pl., min. čas         1. os., sg., prít. čas         2. os., pl. bud. čas 

vidieť ........videli .............................vidím ............................budete vidieť 

chváliť.......chválili ..........................chválim.........................budete chváliť 

hrávať....... hrávali ..........................hrávam ........................budete hrávať 

6. Myši sa skryli  do tmavej diery . Z hory sa ozývali  podivné zvuky.                                                                                       

   Zajtra budú letné búrky 

7. ľúbia sa,  nútia ma,  mohol by som zmúdrieť, vábia, hlásia (po sebe idú 2 

dlhé slabiky) 

8. 

maľovať: 3. osoba, sg. , prítomný čas: maľuje 

1. osoba, pl., minulý čas: maľovali sme / my sme maľovali 
2. osoba, sg., budúci čas: budeš maľovať 

svietiť:  3. osoba, pl. , prítomný čas:  svietia                                                                                  

2. osoba, sg., minulý čas: svietil si / ty si svietil                                                                      
1. osoba, pl., budúci čas: budeme svietiť 

9. a 

10. b 


