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Moji milí šesťáci, zdravím vás před Velikonocemi. 

Všimli jste si, že už to venku voní jarem? Je sice 

pravda, že zima se tak lehce vzdát své vlády nechce, 

ale jaro už je ve vzduchu. Jupííí! Tak vyběhněte do 

přírody, kochejte se a hlavně se dobře mějte. A jak to 

zvládáte s úkoly? Podle reakcí to vypadá, že je někteří 

svědomitě plníte, a to je dobře. A co ostatní? Věřím, 

že je to náročné, ale spolu to zvládneme. Ničeho se 

nebojte, jste šikulky. Stále platí: Když něco nevíš, 

něčemu nerozumíš, zeptej se       Nyní můžeme komunikovat také přes Microsoft 

Teams, dle možností a chuti využijte.  

          Tento týden se pustíme do sloves. V hlavičkách by mohlo naskočit, co nám 

slovesa vyjadřují, co u sloves určujeme…už slyším, jak odpovídáte       Nejprve si ještě 

zopakujeme číslovky a pravopis. 

Jdeme na to!       Dávejte na sebe pozor, myslím na vás       Renata Charvátová 

 

      OTEVŘI SI PROCVIČOVACÍ SEŠIT (napiš datum) A PROSÍM VYPRACUJ SI      

1. Přepiš text a číslovky základní a řadové napiš číslicí, nebo číslicí s tečkou. 

Jana se narodila sedmého šestý dva tisíce jedna. Vypočítej deváté cvičení. Doplň šest 

slov. Přečti osmé zadání. Erice je deset let. Dnes je čtvrtého června. Hokejisté vstřelili 

pátý gól. Přijď ve dvanáct hodin. 

 

2. Doplň tvary číslovek, které jsou v závorkách vyjádřeny číslicí. 

Od (7) do (12), ve skupinkách po (3), před (150) lety, vybíhali po (10), (27) děleno (3), 

koupím si (4) rohlíky, přišel před (6) hodinami, počítá od (2) do (5), prodali (8) aut. 

 

3. Napiš slovem číslovky. 

235 -   

1212 -  

2017 -         
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      ZÁPIS NOVÉHO UČIVA  (otevři si sešit TEORIE a hezky barevně opiš)        

SLOVESA (verba) 

- jsou slova, která vyjadřují děj (běžím), stav (spím) nebo změnu stavu  

(stárnu). 

- ve větě plní nejčastěji roli přísudku. 

- jsou ohebná, časují se – svými tvary vyjadřují osobu, číslo, způsob a čas. 

- určujeme u nich mluvnické kategorie (významy) osoba, číslo, způsob, 

čas (ne u rozkazovacího a podmiňovacího způsobu), rod, vid + (třída 

a vzor nepatří mezi mluvnické kategorie) 

OSOBA ČÍSLO 

jednotné            množné 

ZPŮSOB ČAS 

1. já                             my oznamovací minulý 

2. ty                             vy rozkazovací přítomný 

3. on, ona, ono        oni, ony, ona podmiňovací budoucí 

 

                           S L O V E S N É   T V A R Y 

 

určité                   neurčité (infinitiv - neurčitek) 

mají určitou osobu      samy osobu ani číslo nevyjadřují 

lze určit mluvnické kategorie              nelze určit mluvnické kategorie 

pracovali, šel jsem, čti!     pracovat, jít, dělat, moci 

 

jednoduché                        složené 

obsahují jedno sloveso        skládají se z více sloves 

kope, dělejte          kopal jsem, budu kopat, uviděli by,  

 + slovesa se zvratným zájmenem se, si              všechny tvary sloves v minulém čase 



směje se, hrajeme si                                         psal (je to dáno historicky – ve staré 

                         češtině bylo součástí tohoto tvaru  

      být – psal jest…) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 SLOVESNÝ ZPŮSOB     x                 DRUHY VĚT 

oznamovací, rozkazovací, podmiňovací      oznamovací, rozkazovací, tázací, 

             přací, zvolací 

 

 

       PROCVIČ SI VYJMENOVANÁ SLOVA   

Běž na internetové stránky a dle svých možností procvičuj psaní vyjmenovaných slov, 

klidně si můžeš najít další cvičení na procvičování pravopisu        

https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-najdi-chybu-

pravocviko-10/ 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/ 

 

      CO JSEM ČETL, KDYŽ JSEM BYL MALÝ?  

Víte, že jsem zvědavá a ráda bych se o vás něco dozvěděla. Velká pochvala pro 

Lucku, Pavla, Domču Š., Mikiho a Robču. Šikulky! Jen si pořád lámu hlavu nad tím, o 

jaké knížky se jedná..      

A co ostatní? 

https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt 

https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-najdi-chybu-pravocviko-10/
https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-najdi-chybu-pravocviko-10/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/
https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt


      ŘEŠENÍ ÚKOLŮ      

1. Přepiš text a číslovky základní a řadové napiš číslicí, nebo číslicí s tečkou. 

 Jana se narodila 7. 6. 2001. Vypočítej 9. cvičení. Doplň 6 slov. Přečti 8. zadání. Erice 

je 10 let. Dnes je 4. června. Hokejisté vstřelili 5.  gól. Přijď ve 12 hodin. 

2. Doplň tvary číslovek, které jsou v závorkách vyjádřeny číslicí. 

Od sedmi do dvanácti, ve skupinkách po třech, před sto padesáti lety, vybíhali po 

deseti, dvacet sedm děleno třemi, koupím si čtyři rohlíky, přišel před šesti hodinami, 

počítá od dvou do pěti, prodali osm aut. 

3. Napiš slovem číslovky. 

235 -  dvě stě třicet pět 

1212 -  tisíc dvě stě dvanáct 

2017 – dva tisíce sedmnáct 
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Markovi bratři, zdraví chlapci, zlobiví žáčci (takoví nejsou       ), jestřábí mláďata, bosí 

plavci, noví spolužáci, pověrčiví lidé, Davidovi kamarádi, přizpůsobiví pracovníci, oslí 

uši.     Co sis u cvičení uvědomil? Měkké i/í píšeme u přídavných jmen odvozených od 

zvířat a u množného čísla mužského rodu, že?  

Pro tento týden je to konec. Přeji vám radostné Velikonoce a nezapomeňte 

odpočívat, něco se učit, něco si číst, trochu i rodičům pomáhat a hlavně: nezapomeňte 

se smát. 

            Když už jsi až tady, tak si můžeš vzít něco dobrého na zub, protože máš 

splněno. Děkuji za spolupráci a ať se daří.  

                                                               

Dávejte na sebe pozor. Myslím na vás!  

                                                    

        Renata Charvátová 

  

   


