IX.

PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESNÁ

Přípony -ní (-aní, -ání, -ení) a -tí: psaní, zdání, dění, bytí. Odvozují se od infinitivu jak
nedokonavých sloves (oblékání, vzdělávání – vyjadřuje proces), tak dokonavých (oblečení,
vzdělání – vyjadřuje výsledek, konkrétní nebo abstraktní věc).
Některá jména jsou běžnými substantivy: psaní, čtení, pití, přání.
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zatknout –

vytrhnout –

nadchnout –

hnout –

zatčení

vytržení

nadšení

hnutí

obejmout – objetí X oběti dopravní nehody
napínat, napnout – napětí

!

spát – spal – spaní
psát – psal – psaní - napsání
stlát – stlal – stlaní – ustlání
prát – pral – praní - vyprání

!

stát – stál – stání
přát – přál – přání
zdát se – zdál se – zdání

ALE: hrát – hrál – hraní

15. Tvořte podstatná jména slovesná z infinitivu v závorce:
Nemám pro to (pochopit) ………………. . Zřejmě došlo k (nedorozumět) …………… .
Nebylo to dobré (rozhodnout) …………… . Je to první (vydat) ………….. této knížky.
Globální (oteplovat) ……………. pokračuje. Berte to jako (varovat) ………. . Uvádím ten
příklad pro (srovnat) ……………… . Pašerák se dostal do (zajmout) ………….. . Nemáme
pro to lepší (řešit) …………… . Koupíte si na to (představit) …………….. lístky k
(stát) ……….. nebo k (sedět) …………..? Je na té výstavě něco zajímavého k
(vidět) …………….? Tato knížka už dlouho není k (dostat) ……………. . Herecké
(obsadit) ……………. v tomto filmu bylo pro mě velkým (překvapit) ……………… . Existuje
pro to nějaké (vysvětlit) ……………….? Zaujímá významné (postavit) …………….. . Najedl
jsem se k (prasknout) ………………. ! Sháním nějaké (ubytovat) ……………. pro známé, kteří
přijedou do Prahy. Je to až k (popukat) ………….. (směšné). Poslouchal ho s velkým (zaujmout
a nadchnout) ……………….. a ………………. . (Přijmout) …………….. nového zákona bylo
odloženo. Díval se na film s velkým (napnout a dojmout) …………… a ……………….. .
(Zatknout) …………. masového vraha a následný soudní proces vyvolaly na veřejnosti velké
(rozrušit) ……………. . Jsme v neustálém (ohrozit) …………….. . Začnete pracovat hned po
(podepsat) ……………. pracovní smlouvy. (Rozvázat) …………… pracovního poměru a
následné (propustit) ………….. stovky dělníků vyvolalo velké protesty. (Šetřit) ……………
policie v této věci pokračuje. Budu muset jít do nemocnice na nějaká (vyšetřit) ……………. .
Seděl bez (hnout) …………. . Jsem si tím jistý, je to moje hluboké (přesvědčit) …………….. .
Je příslušníkem nějaké církve, nebo je bez (vyznat) ………………..? Pomáhat lidem v nouzi
je jeho (poslat) ……………….. . Včerejší (utkat se) …………….. Sparta – Slávie skončilo
remízou. Neznám ho moc dobře, znám ho jen od (vidět) ……………. .

Umíš si představit

(vytrhnout) …………... zubu bez místního (umrtvit) ……………….? Nové podrážky ti v této
opravně

obuvi

udělají

hned

na

(počkat)

……………..

.

Je

to

dům

na

(spadnout) ……………….. . V některých částech světa stále vznikají nová (hnout) ...............
buď za (osvobodit) ..................... země, nebo za (vymanit) .................... z cizí nadvlády. Bylo
to jen (přeřeknout se) ............................ . Zemřel na (uštknout) ..................... jedovatým hadem.
Kvůli hrozbě teroristických útoků došlo k (posílit) .......................... bezpečnostních
(opatřit) ......................... ve městě.

16. Křížovka
Utvořte z přídavných jmen názvy vlastností, ze sloves názvy dějů:

dobrý
hrát
představit
pyšný
číst
líný
hloupý

Ke kterým názvům patří tajenka v modrých políčkách?

