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Rozhodněte, co znamená se v následujících větách. 
A – reflexní zájmeno (například Učím se česky.) 
B – reflexní pasivum (Tady se dobře jí.) 
C – reciproční (vzájemné) se - jeden druhého (Mají se rádi.) 
 
Například: Bojím se bouřky. _A_ 
1.          Líbali se v parku. ___ Líbali Líbali se v parku. ___ 
2. Tady se nesmí kouřit. ___ 
3. Znají se už dlouho. ___ 
4. Doma se zouváme. ___ 
5. V té továrně se vyrábí nábytek. ___ 
6. Sejdeme se na náměstí. ___ 
7. Zeptal se na cestu. ___ 
8. Tento mobil se hodně prodává. ___ 
9. Minulý měsíc se vdala. ___ 
10. O tom se hodně mluví. ___  

11. Vzali se v prosinci. ___ 
12. Jak se vaří guláš? ___ 
13. Stalo se to v neděli odpoledne. ___ 
14. Milujeme se už dlouho. ___ 
15. V telefonu jsme se špatně slyšeli. ___ 
16. Když to slyšel, dlouho se smál. ___ 
17. Stará se o malou dceru. ___ 
18. Ti dva se perfektně doplňují. ___ 
19. Dnes se píše test. ___ 
20. Na ulici se vždy zdravíme. ___ 

 
 
 
Procvičujte formy sloves. Doplňte tabulku. 
 

Infinitiv  -l forma infinitiv 

  -n/-t forma 

  čten 

  odsouzen 

  přijat 

  rozhodnut 

  uklizen 

  upečen 

  uvězněn 

  vrácen 

  vypit 

  vytištěn 

  zaplacen 

 
 
 
Vytvořte verbální substantiva a doplňte je do spojení. 
číst 
natírat 
natočit 
objevit 

oslovit 
pálit 
pít 
psát 

smažit  
šít 
vybavit 
zametat 

 
1. __________________ čarodějnic 
2. __________________ knih 
3. __________________ kuchyně 
4. __________________ plotu 
5. __________________ Ameriky 
6. __________________ řízků 

7. __________________ publika 
8. __________________ šatů 
9. __________________ podlahy 
10. __________________ dopisů 
11.  __________________ filmu 
12. __________________ kávy 
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Vytvořte verbální substantiva. Změňte pád substantiva z akuzativu na genitiv. 
Například: barvit vajíčka – barvení vajíček  
 
1.  procvičovat slovíčka – _______________________________ 
2.  grilovat ryby – _______________________________ 
3. kouřit cigarety – _______________________________ 
4. léčit pacienty – _______________________________ 
5.  míchat koktejly – _______________________________ 
6.  očekávat změny – _______________________________ 
7.  pronajímat byt – _______________________________ 
8.  porušit pravidla – _______________________________ 
9.  pěstovat jablka – _______________________________ 
10. házet míč – _______________________________ 
11. řídit autobus – _______________________________ 
12. utrácet peníze – _______________________________ 
13. předjíždět auto – _______________________________ 
14. snížit cenu – _______________________________ 
 
 

Ředitelka základní školy v Plzni zorganizovala anketu o nejoblíbenějším předmětu. 
Podívejte se na výsledky ankety. Co je/není pravda? 
 
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
 

Počet hlasujících žáků: 237 
Začátek hlasování: 9.dubna 2010 
Konec hlasování: 5. října 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovídejte ano – ne. 
 
 
 
1. Hlasování trvalo půl roku. 
2.  Hlasovali středoškoláci. 
3. Třetina žáků, kteří hlasovali, má nejraději tělocvik. 
4.  Nikdo nemá rád fyziku. 
5.  Angličtina je oblíbenější než němčina. 
6. Matematika spolu s chemií a fyzikou patří k nejméně oblíbeným předmětům. 
7. Angličtina je třikrát oblíbnenější než dějepis. 
8. Žáci dávají přednost přírodopisu před matematikou. 

Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 
Ano – Ne 

 

Podle http://www.zs1plzen.cz/index.php/ankets. Adaptováno, zkráceno. 
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