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Všimněte si sloves, která vyjadřují změny stavu. Doplňte jejich formy. 
Doplňte 3. osobu sg. (on-formě) a 2. osobu sg. (tykání) imperativu.                                                           
 

infinitiv 3. sg.minulý čas 3. sg.přítomný čas 3. sg.budoucí čas 2.sg.imperativ  

bohatnout     

zbohatnout  ---   

chudnout     

zchudnout  ---   

tloustnout     

ztloustnout  ---   

hubnout     

zhubnout  ---   

 
 
Doplňte příbuzná slova. 
 

substantiva (podstatná jména) adjektiva (přídavná jména) slovesa 

  záviset 

  uspět 

chudoba  chudnout/zchudnout 

  bohatnout/zbohatnout 

  osamět 

 přepychový - - - 

 mocný - - - 

beznaděj  - - - 

společnost  - - - 

 
 
Jaký je ten člověk? Doplňte vhodné adjektivum. 
smířený 
soustředěný 

stydlivý 
úžasný 

výjimečný 
zamyšlený 

zhroucený 
zraněný 

 
2. Člověk, který se právě koncentruje na nějaký úkol, je ____________________. 
3. Člověk, který právě o něčem přemýšlí nebo na něco vzpomíná, je ____________________. 
4. Člověk, který je úplně jiný než ostatní, má nějaké nadprůměrné znalosti nebo schopnosti, je 

____________________. 
5. Člověk, který při nějakém neštěstí přišel k úrazu, je ____________________. 
6. Člověk, který přestal bojovat s neštěstím a akceptoval svou situaci, je 

____________________. 
7. Člověk, který je po nějakém neštěstí nebo ošklivé situaci neschopný komunikovat s ostatními 

a žít, je ____________________. 
8. Člověk, který je skvělý a ostatní ho mohou jen obdivovat, je ____________________. 
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Přečtěte si text a doplňte titulky. 
 
A – Jak vznikla charitativní organizace Dobrý anděl? 
B – Jak získali zakladatelé Dobrého anděla svůj majetek? 
C – Jak žijí Jan Černý a Petr Sýkora od prodeje své firmy? 
D – Kolik peněz mají dárci podle Petra Sýkory dávat? 
E – Kdo dostává od Dobrého anděla finanční pomoc? 
F – Kolika rodinám už organizace pomohla? 
 
1. ___________________________________ 
V roce 1993 založili studenti Petr Sýkora a Jan Černý společnost Papirius, která dodávala firmám 
kancelářské potřeby. Firma měla obrovský úspěch, protože dodávala papír a další 
kancelářské potřeby přímo do sídla firmy nebo banky. A to byla v roce 1993 v České 
republice novinka. Rozrůstala se, založila pobočky na Slovensku a v Maďarsku. Stala 
se nejvýznamnější firmou v tomto oboru ve střední a východní Evropě. Měla 
miliardový obrat a 500 zaměstnanců. V roce 2006 ji majitelé prodali americké firmě 
Office Depot. Oba majitelé měli pocit, že je potřeba změnit styl života a začít něco 
nového. 
2. ___________________________________ 
Po prodeji firmy se z nich stali několikanásobní milionáři, kteří by do konce života 
nemuseli nic dělat a přitom žít v přepychu. Oni se ale rozhodli vést spokojený život normálních lidí, 
kteří mají své rodiny, přátele a rádi cestují a sportují. A ještě k tomu pomáhají ostatním.                                                                                                               
Jan Černý 
3. ___________________________________ 
Od roku 2006 funguje na Slovensku charitativní projekt DOBRÝ ANJEL. V roce 2008 se Petr Sýkora 
s tímto projektem seznámil, a hned věděl, že chce něco podobného také dělat. Proto v roce 2011 
spolu s Janem Černým založili nadační fond DOBRÝ ANDĚL v České republice. Na start a provoz 
systému věnovali 25 milionů korun. Tato částka by měla stačit na 5 let. Všechny peníze, které nadační 
fond dostane od dárců, jdou do poslední koruny těm, kteří je potřebují. Oba zakladatelé 
pro organizaci sami pracují. 
4. ___________________________________ 
DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými měsíčními finančními částkami rodinám, kde otec, 
matka nebo některé z dětí mají rakovinu, nebo kde mají děti jinou vážnou nemoc. Tyto 
rodiny mají obrovské starosti zdravotní, psychické a organizační a velmi často se zhorší i 
jejich finanční situace. Pokud jeden z rodičů zůstane doma, aby se staral o nemocného, 
rodina ztratí jeden příjem. Nemocný také potřebuje drahé léky nebo pomůcky. A právě 
takovým rodinám DOBRÝ ANDĚL pomáhá.  
5. ___________________________________ 
V současné době má Dobrý anděl přes 20 000 dárců, každý věnuje měsíčně průměrně tři 
sta korun. Dobrý anděl pomohl již více než 500 rodinám. Všechny peníze od dárců rozdělí, a tak každá 
rodina dostává měsíčně asi 4 000 až 6 000 korun. 
6. ___________________________________                                                                                         
Petr Sýkora prý své známé a přátele nikdy nenutí, aby se stali dárci. Říká jim: 
„Podívej se, budu moc rád, když se Dobrým andělem staneš. Nechtěl bych, abys kvůli tomu přišel 
o něco, co máš rád. Aby to byla částka, která ti bude chybět. Není důležitá její výše. Důležité je to, že 
jakákoliv částka někomu pomůže. A ty se dozvíš komu a jak. Ani koruna nepůjde na nic jiného.“ 
  
Více informací o charitativní organizaci najdete na http://www.dobryandel.cz/ 
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Označte, co je/není pravda. 
 
1. Firmu Papirius založili dva zkušení podnikatelé podle slovenského modelu. 
2. Firma Papirius začala jako první ve střední Evropě vyrábět kancelářský papír a další 

kancelářské potřeby. 
3. Jan Černý a Petr Sýkora byli majiteli firmy do roku 2006. 
4. Hned po prodeji firmy si oba začali užívat život bohatých lidí. 
5. V roce 2008 Petr Sýkora vymyslel projekt Dobrý anděl, který se stal úspěšným   
              i na Slovensku. 
6. Oba zakladatelé dali organizaci 25 miliónů korun. 
7. Dobrý anděl dává rodinám s nemocnými dětmi nebo rodiči každý rok větší částku 

na pořízení zdravotních pomůcek. 
8. Většina dárců dává Dobrému andělu 4 000 korun měsíčně. 
9. Dárci vědí, komu jejich peníze pomáhají 

Ano / Ne  
Ano / Ne 
 
Ano / Ne 
Ano / Ne  
Ano / Ne 
 
Ano / Ne 
Ano / Ne  
 
Ano / Ne 
Ano / Ne 
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Co jste komu poradili, zakázali nebo doporučili? Místo infinitivu použijte předmětnou větu s aby. 
Například: Doporučujeme ti věnovat se víc sportu. – Doporučujeme ti, aby ses víc věnoval sportu. 
 
1. Poradili jsme Milošovi chodit častěji na procházky. – Poradili jsme mu, 

____________________________ častěji na procházky.  
2. Zakázali jsme dětem chodit si hrát k řece. – Zakázali jsme jim, 

____________________________  k řece.  
3. Doporučili jsme kolegům jít na školení. – Doporučili jsme jim, 

____________________________  na školení. 
4. Zakazujeme ti scházet se s Richardem. – Zakazujeme ti, ____________________________  s 

Richardem. 
5. Radíme jí rozvést se s Adamem. – Radíme jí, ____________________________ s Adamem. 
6. Doporučujeme vám vzít si dovolenou. – Doporučujeme vám, 

____________________________ dovolenou. 
7. Radíme mu neženit se. – Radíme mu, ____________________________. 
8. Zakázali jsme jí kouřit v bytě. – Zakázali jsme jí, ___________________ v bytě. 
9. Doporučujeme ti najít si nějakého koníčka. – Doporučujeme ti, 

____________________________ koníčka. 
10. Zakázali jsme synovi číst dlouho v posteli. – Zakázali jsme mu, 

____________________________  dlouho v posteli. 
 
 
 
 
 
Co jste komu poradili, zakázali nebo doporučili? Místo předmětné věty s aby použijte infinitiv. 
Například:Doporučujeme ti, aby ses víc věnoval sportu. – Doporučujeme ti věnovat se víc sportu. 
 
1. Poradili jsme Martině, aby tatínkovi upekla dort. – Poradili jsme jí _____________ tatínkovi 

dort. 
2. Zakázali jsme kamarádům, aby někomu řekli o oslavě. – Zakázali jsme jim _____________ 

někomu o oslavě.  
3. Doporučili jsme studentům, aby začali opravdu studovat. – Doporučili jsme jim 

_____________ opravdu studovat. 
4. Zakázala jsem dceři, aby šla večer ven. – Zakázala jsem jí _____________ večer ven. 
5. Radíme kamarádce, aby si vzala Štěpána. – Radíme jí _____________ Štěpána. 
6. Doporučuju ti, abys jedl víc ovoce. – Doporučuju ti _____________ víc ovoce. 
7. Poradila jsem Monice, aby se nevdávala. – Poradila jsem jí _____________. 
8. Zakázali jsme synovi, aby na rodinnou oslavu přivedl své kamarády. – Zakázali jsme mu 

_____________ na rodinnou oslavu kamarády. 
9. Doporučujeme ti, abys pronajal svůj byt. – Doporučujeme ti _____________ svůj byt. 
10. Zakázala jsem dceři, aby si obula ty letní boty. – Zakázala jsem jí _____________ ty letní boty. 
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Doplňte modální sloveso.  
 
máš 
musíš 

můžeš 
smíš 

nemáš 
nemusíš 

nemůžeš 
nesmíš 

 
1. Je nutné to udělat. – _________________ to udělat. 
2. Není nutné to udělat. – _________________ to udělat. 
3. Je zakázané to udělat. – _________________ to udělat. 
4. Není zakázanéto udělat. – _________________ to udělat. 
5. Není možné to udělat. – _________________ to udělat. 
6. Je možné to udělat. – _________________ to udělat. 
7. Není správné to udělat. – _________________ to udělat. 
8. Je správné to udělat. – _________________ to udělat. 
 
 
Tvořte věty s modálními slovesy mít, moct, smět, muset ve správné formě. Někdy může být víc 
možností. 
Například: Není správné, že tady Pavel kouří. – Pavel tady nemá kouřit. 
 
1. Je zakázané, aby tady Pavel fotografoval. – Pavel tady _______________ fotografovat. 
2. Je možné, aby Pavel zboural tenhle dům. – Pavel _______________ zbourat tenhle dům. 
3. Není možné, aby Pavel zapomínal na porady. – Pavel _______________ zapomínat na 

porady. 
4. Je správné, aby si Pavel pořídil psa? – Pavel _______________ pořídit psa. 
5. Není zakázané, aby Pavel při testu používal kalkulačku. – Pavel _________________________ 
6. Není správné, aby Pavel chodil tak často na pivo. – Pavel ______________________________ 
7. Je nutné, aby Pavel stihl ten rychlík. – Pavel ________________________________________ 
8. Není nutné, aby si o nás Pavel dělal starosti. – Pavel _________________________________ 
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