
ČESKÝ JAZYK  5. A 

 

SLOVESA – způsob podmiňovací (nové učivo)  

 

Milí páťáci, než půjdeme na nové učivo podmiňovací způsob, zopakujeme si 

předcházející učivo oznamovací a rozkazovací způsob. Klikni si na odkazy a už 
se jen dívej a poslouchej. Pusť si vždycky jen jedno video – daný způsob. Klidně 
si to pusť i několikrát a snaž se zapamatovat co nejvíce informací. Ostatní 

nabízená videa jsou dobrovolná pro zvídavé chytrolíny. 

 

Slovesa 1 – oznamovací způsob  

https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4 

    

Slovesa 2 – rozkazovací způsob    

https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg 

 

A teď hurá na nové učivo podmiňovací způsob sloves! Držím pěsti!     

                                                                                                                                                                         

1. Učebnice 
- str. 97 Přečti si žlutý, modrý a hnědý text a zkus si to zapamatovat. 

- str. 97, cv. 1 Přečti si text a prohlédni si slovesa v podmiňovacím 
způsobu. Jsou černě zvýrazněná.  
 

A teď klikni na další odkaz. Pusť si opět jen 1. video – daný způsob. Opakuj 

ještě 2x. Ostatní nabízená videa jsou dobrovolná pro zvídavé chytrolíny. 

Slovesa 3 – podmiňovací způsob 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y  

 
- str. 97, cv. 2 Proveď ústně. Zkontroluj si správnost odpovědí v ŘEŠENÍ. 
- str. 97, cv. 3 Cvičení napiš na papír a zkontroluj si ho podle ŘEŠENÍ. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y


 

2. PS 
- str. 13, cv. 1, 2  

 
 
 

 

ŘEŠENÍ 

 

SLOVESA – způsob podmiňovací (nové učivo) 

 

www.ucebnice-online.cz  

1. Učebnice 

- str. 97, cv. 2 

kdyby koupili, bychom šli, abych přišel, kdybyste si vzali, šli bychom, 
kdybych se byl býval učil, měl bych 

- str. 97, cv. 3 

Šel bys/by se mnou na hřiště? Řekli byste/by to doma? V neděli 
bychom/by mohli jít do muzea. Tuto knihu byste/by si měli přečíst. 
Zazpívali byste/by si se mnou? Rád bych/by viděl tento film. Mohli 
bychom/byste otevřít okno? Podepsal bys/by mi úkol? Napsali byste 
ten dopis vy dva?  

V některých případech může být více tvarů. 

 

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