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Slovesa se zájmeny se, si patří mezi 
jednoduché slovesné tvary.

� Vyber zvratná slovesa:

Lyžovat,  smát se,  jíst,  hrát si,  krájet,  
radovat se,  učit se,  mlčet, ptát se, nést.

Doplň tato slovesa v přítomném čase:

Děti
se smějí

si hrají

se radují

se učí

se ptají

Zkus utvořit větu 
rozvitou!



Nejčastějším českým slovesem je sloveso
BÝT

� Časování v přítomném čase:

1. os. - já  JSEM

2. os.  - ty JSI

3. os - on, ona, ono JE

1. os. – my JSME

2. os. – vy JSTE

3. os. – oni  , ony, ona JSOU

POZOR NA CHYBY!

já sem, ty si, oni sou ,vy ste



Časování slovesa BÝT v minulém čase:

1.os.č.j. – já  JSEM BYL

2.os.č.j. – ty  JSI BYL

3.os.č.j. – on BYL, ona BYLA, ono BYLO

1.os.č.mn. – my JSME BYLI

2.os.č.mn. – vy  JSTE BYLI

3.os.č.mn. – oni BYLI, ony BYLY, ona BYLA



Doplňte správné tvary slovesa BÝT:

Já (1.os.č.j.) ………………to nevěděla! Nenašli 
(2.os.č.mn.) ……………...tady nějaké houby? 
Komu (2.os.č.j.) ………..dal ty peníze? Petr 
(3.os.č.j.) ………… hezký chlapec. Řekli 
(1.os.č.mn.) ……......to paní učitelce?  Všichni 
(3.os.č.mn.) …………na koupališti.

jsou jsem

je

jsi

jsme
jste



Správné řešení:

Já (1.os.č.j.) JSEM to nevěděla! Nenašli 
(2.os.č.mn.)  JSTE  tady nějaké houby? Komu 
(2.os.č.j.) JSI dal ty peníze? Petr (3.os.č.j.) JE 
hezký chlapec. Řekli (1.os.č.mn.)  JSME to paní 
učitelce?  Všichni (3.os.č.mn.)  JSOU na 
koupališti.



Rozdíl   SEM  X  JSEM

SEM = na toto místo

Polož tu kávu sem ( na stůl).

JSEM = 1.os. č. j. 
slovesa BÝT

Jsem vítěz!



Doplň správné slovo SEM / JSEM:

………………….. rád, že tě zase vidím!  Hned 
zítra ………………….. musíš přijet! Přines 
…………….. všechny učebnice. Ráda se 
……………….. vrací. Když ………….zaléval 
květiny, rozlil………….. vodu. V noci 
………….spala jen čtyři  hodiny. Nechoď 
……………, je tu náledí!

Přepiš cvičení do sešitu!�



Řešení:

JSEM  rád, že tě zase vidím!  Hned zítra 
SEM musíš přijet! Přines SEM všechny 
učebnice. Ráda se SEM  vrací. Když JSEM 
zaléval květiny, rozlil JSEM vodu. V noci 
JSEM  spala jen čtyři  hodiny. Nechoď 
SEM , je tu náledí!



Doplňuj podle obrázků – co děláš ( čas 
přítomný) a co jsi dělal ( čas minulý):

píšu,
psal jsem

plavu,
plavala jsem

vařím, vařila jsem

zpívám, zpíval jsem cvičím, cvičil jsem
diriguji,
dirigoval jsem



Prameny:

� Obrázky klipart

� www.obazky.cz


