
ČESKÝ JAZYK  5. A 

SLOVESA – způsob oznamovací (opakování) 

Z minulých týdnů víme, že u sloves určujeme také způsob. Ten může být 
oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací. 

Připomeň si: 

Oznamovacím způsobem něco oznamujeme v přítomném, minulém nebo 

budoucím čase.  

- oznamovací způsob čas přítomný (Žáci mluví anglicky. Eva spí. Chlubíš 
se.) 

- oznamovací způsob čas budoucí tvar jednoduchý (Žáci namalují slona. 

Babička uvaří polévku. Slušně pozdravíme všechny dospělé.) 
- oznamovací způsob čas budoucí tvar složený (Žáci budou malovat slona. 

Babička bude vařit polévku. Slušně budeme zdravit všechny dospělé.) 
- oznamovací způsob čas minulý (Vyčistil sis zuby? Četli jsme zajímavý 

článek o vesmíru.) 

 

SLOVESA – způsob rozkazovací (nové učivo)                                                                                         

1. Učebnice 
- str. 95 Přečti si žlutý text a zkus si to zapamatovat. 

- str. 95, cv. 1 Zkus to ústně.  

- str. 95, cv. 2 Nejdříve to zkus ústně, potom cvičení napiš na papír. 

Pozor na pravopis koncovek! 

- str. 96, cv. 5 Procvič si pravopis koncovek podstatných a přídavných 
jmen. Nezapomeň si říkat vzory! Cvičení napiš na papír.  

- str. 96, cv. 5a) – e) dobrovolné úkoly pro pilné včelky 

 

2. PS 
- str. 12, cv. 1 - 3  

- str. 12, cv. 1c), 4 dobrovolné úkoly pro tvořivé žáky, kteří rádi zpívají a 

kreslí 

 
 

 
Nezapomeň na UčíTelku v 11.30 na ČT2! 

 



ŘEŠENÍ 

SLOVESA – způsob rozkazovací (nové učivo) 

www.ucebnice-online.cz  

1. Učebnice 

- str. 95, cv. 1  
Nevyrušujme! Buď pozorný! Zapiš si nová slovíčka. Do příští hodiny 
přineste domácí úkol. 

- str. 95, cv. 2 

Dášo, přines nákup! Přijď včas! Lukáši, zaveď bratra do školky! 
Nechoď k vodě! Přikaž to Alíkovi! Slep rozbitou vázu. Davide, poraď 

kamarádovi! Miluško, nedrob na koberec! Nalij čaj dědečkovi. Stando, 
neprozraď to Mirkovi. 

- str. 96, cv. 5 

Petr si vzal do školy nový svetr. Robin dnes půjde do kina na zajímavý 

film. Zítra si přineste knihy s pohádkovými postavami. Zuřivý psí 
štěkot nás upozornil na přítomnost cizího člověka. Kátini rodiče nás 
pozvali na návštěvu. Připravili bychom dort s čerstvým ovocem. Včelí 
med je velice zdravý. Zdeniny sestřenice bydlí v Nových Hradech. 

Obrázek vybarvi světlými odstíny barev. V sobotu bych se projel na 

kolečkových bruslích. Apačské čelenky byly vyzdobené krásnými 
orlími pery. 

 

2. PS 
řešení vzadu PS str. 3 nebo na www.ucebnice-online.cz  

 

 

http://www.ucebnice-online.cz/
http://www.ucebnice-online.cz/

