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S L O V E S N Ý   V I D



SLOVESNÝ VID

přečte čte
unesl nesl
poslechne poslouchá
koupil kupoval

slovesa vyjadřují děj slovesa vyjadřují probíhající,
ohraničený, jednorázový                   neohraničený děj

slovesa dokonavá slovesa nedokonavá

(budoucí čas vyjadřují pomocí tvaru
slovesa být – např. budu číst)

SLOVESNÝ VID - schopnost slovesa vyjádřit dokonavost nebo     
nedokonavost děje



SLOVESA DOKONAVÁ SLOVESA NEDOKONAVÁ

připojit, smažit, lyžovat, zaostřit, zapsat, nakupovat;

přečte, zacvičil, studoval by, zapisuje, pracuj, soutěžíte, nakoupí

připojit

zaostřit

zapsat

přečte

zacvičil

nakoupí

smažit

lyžovat

nakupovat

studoval by

zapisuje

pracuj

soutěžíte



VIDOVÉ DVOJICE

připravit   - připravovat
koupit   - kupovat

spravit   - spravovat

Slovesa, která se liší jen videm, vytvářejí vidové dvojice .

Slovesa nedokonavá se ze sloves dokonavých tvoří 
příponami:

vynést   - vynášet
připojit   - připojovat

Slovesa dokonavá se často ze sloves nedokonavých
tvoří spojením s předponou:   mýt   - umýt

zvát   - pozvat



Urči u sloves vid a utvoř jejich vidovou dvojici:

psát (……)        - ……………………

přidat (……)   - …………………….

vyrobit (……) - …………………….

červenat (……) - …………………….

vařit (……) - …………………….

přijít (……) - …………………….

napustit (……) - ……………………...

hodit (……) - ………………………



METODICKÝ LIST

Materiál obsahuje teoretickou i praktickou část k učivo o slovesném
vidu. Lze ho použít při prvním seznámení s učivem (8. roč.) i při 
opakování (9. roč.).
Po vysvětlení teorie následují cvičení k upevnění a pochopení učiva,
která žáci mohou vypracovávat samostatně, ve dvojicích nebo 
malých skupinkách. Nakonec je zařazena společná kontrola, v prvním
cvičení lze řešení postupně odkrývat. Druhé cvičení má v některých
případech více řešení.
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