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Milý žáčku! 

 

Dokončili jsme společně skloňování podstatných jmen. Protože je potřeba toto 

učivo pořád procvičovat, každý den si jej opakuj. K tomu Ti poslouží malý 

pracovní sešit Procvičování pravopisu: 

1. Malý PS str. 32 – 3 sloupečky, každý den si vyplň jeden sloupeček, 

správné řešení najdeš na str. 57 

 

A je na čase přejít k dalšímu učivu. Věnovat se budeme slovesům. Úvod do učiva 

pro Tebe bude jistě jednoduchý, protože je to opakování. Co slovesa vyjadřují a 

jaké mluvnické kategorie u nich už umíme určovat? Pokud si nemůžeš 

vzpomenout, pomůže Ti učebnice! 

 

2. Uč. str. 86 – přečti si obě poučky ve žlutém rámečku a pusť se do práce: 

3. Uč. str. 86 / cv. 1 – přečti si text a u vyznačených sloves zkus ústně určit 

osobu, číslo a čas                                                                                                - -

- cv. 3 – toto cvičení přečti podle zadání                                                           -

- cv. 2 – napiš do školního sešitu – daná slovesa roztřiď do dvou 

sloupečků, do prvního sloupečku vypiš slovesa v určitém tvaru a urči 

mluvnické kategorie ( např.: čteme – 1.os., č. mn., čas přít. ), do druhého 

sloupečku vypiš slovesa ve tvaru neurčitém – v infinitivu. U těchto tvarů 

nedokážeme mluvnické kategorie určit! 

4. PS str. 24 / cv. 1  – přečti si pohádku, vlnovkou podtrhni slovesa a splň 

úkoly a, b pod pohádkou 

5. PS str. 24 / cv.2, 3 –  dle zadání – klíč ke správnému řešení úkolů z PS 

najdeš vzadu na straně 5 
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1. Uč. str. 86 / cv.1 

 

přiletěla – 3. os., č. j., čas min. 

vypadáte – 2. os., č. mn., čas přít. 

popichuje – 3. os., č. j., čas přít. 

budeš chtít – 2. os., č. j., čas bud. 

 

2. Uč. str. 86 / cv. 2 

určité tvary       neurčité tvary 

čteme – 1. os., č. mn., čas přít.    zazpívat 

řekl – 3. os., č. j., čas min.    nést 

jela – 3. os., č. j., čas min. 

vypůjčíme – 1. os., č. mn., čas bud. 

zavoláš – 2. os., č. j., čas bud. 

prosím – 1. os., č. j., čas přít. 

vyprávěli – 3. os., č. mn., čas min. 

jíte – 2. os., č. mn., čas přít. 

 

3. Uč. str.86 / cv.3 

 

Oznámit, čekat, klepat, čistit, mýt, prát, dělat, potřebovat, vonět, lesknout se, 

litovat 


