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Milí šesťáci, pěkně vás zdravím a věřím, že jste prožili 

hezké Velikonoce. Snad se vám daří plnit zadané úkoly. 

Nezapomeňte, že úkoly na stránkách školy jsou povinné. Až se 

vrátíme do školy, budu vám všechno kontrolovat. Tak nic 

neodkládejte, ať se vám to nehromadí. Úkoly v Teams jsou 

nepovinné, jsou k procvičování,  takže určitě neuškodí.   

Kdyby se náhodou objevil nějaký problém, napište do chatu 

platformy Microsoft Teams, vše vyřešíme.  

          Minulý týden jsme začali probírat slovesa a dnes v tom 

budeme pokračovat.   

                                                                           Jdeme na to!       

 

      OTEVŘI SI PROCVIČOVACÍ SEŠIT + UČEBNICI (napiš datum, učebnici na 

straně 87 a opiš Jazykový rozbor + vypracuj úkoly 1.- 6.). 

1. Berta omámeně nahlížela do velikých místností. 

 

2. Slovesa v infinitivu převeď do tvaru v závorce – učebnice str. 86 cv. 3, 

jenom prvních 5) 

 

3. Přepiš do sešitu 5 slovních spojení ze cvičení 2 a) na straně 88, podtrhni 

složené slovesné tvary. 

 

 

4. Vypiš slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas – učebnice 

str. 87 cv. 8 – zapiš do tabulky. 

 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

     

 

 

        

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       (str. 21, někteří str. asi 24) 

 

strana 21 cvičení 1  - Kdo bude nejrychlejší? Do rámečků zapiš, zda je tvar slovesa 

v 1., 2. nebo 3. osobě. (zelená tabulka) 

strana 21 cvičení 3 – Do tabulky správně zařaď výrazy z nabídky (růžová nabídka) 



      POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU       Vezmi si sešit SLOHU, pročti si v učebnici 

na straně 132 kapitolu Popis pracovního postupu a modrý rámeček opiš do 

sešitu. 

 

       DOBROVOLNÝ ÚKOL        

Na internetových stránky si můžeš procvičovat shodu přísudku s podmětem, klidně si 

můžeš najít další cvičení na procvičování pravopisu        

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE 

 https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-

podmetem/ 

 

      CO JSEM ČETL, KDYŽ JSEM BYL MALÝ?  

Zatím ne všichni vzali do ruky svou oblíbenou knížku. Pište své ukázky na tento odkaz: 

https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt 

Když budete mít čas, klidně se začtěte do Starých řeckých bájí a pověstí…nebo si čti 

to, co máš rád…každé čtení se počítá        

 

      ŘEŠENÍ ÚKOLŮ      

     OTEVŘI SI PROCVIČOVACÍ SEŠIT (napiš datum, vezmi si učebnici na straně 

87 a opiš Jazykový rozbor + vypracuj úkoly 1.- 6.) 

Berta 1 omámeně 6 nahlížela 5 do 7 velikých 2 místností 1. 

2. místností – 2. pád, č. mn., rod žens., vzor kost 

3. nahlížela – 3. os, č. j., zp. ozn., čas min. 

4. není příbuzné ani vyjmenované slovo 

5. pokojů 

6. na-hlí-že-la 

2. Slovesa v infinitivu převeď do tvaru v závorce – učebnice str. 86 cv. 3, 

jenom prvních 5) 

nést – nesl jsem, klouzat – kloužete, klouzáte, jet – jeli jsme, zúčastnit se – zúčastni 

se!, sbírat – budou sbírat 

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/
https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt


3. Přepiš do sešitu 5 slovních spojení ze cvičení 2 a) na straně 88 a podtrhni 

složené slovesné tvary. 

ženy sází, babičky žehlí, jabloně opadaly, snadno se unaví, byl bych nepospíchal 

4. str. 87 cv. 8 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

bude foukat 3. j. ozn. bud. 

říkal 3. j. ozn. min. 

nebude 3. j. ozn. bud. 

koupil bys 2. j. podm.přít. - 

buďte 2. mn. roz. - 

neuděláte 2. mn. ozn. bud. 

napsala jsem 1. j. ozn. min. 

měli bychom 
zorganizovat 

1. mn. podm. přít - 

líbil 3. j. ozn. min. 
 

nepojedeme 1. mn. ozn. bud 

budete souhlasit 2. mn. ozn. bud 
 

jeli bychom 1. mn. podm. přít. - 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       (str. 21, někteří str. asi 23) 



  

 

 

Pro tento týden je to konec. Děkuji za spolupráci a ať se vám daří. A hlavně 

nezapomeňte: S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP       A malá pátračka pro vás       

                                                Dávejte na sebe pozor. Myslím na vás!   RCH 

                                                    

         

 

 

 



 

 

  

   

DOKÁŽEŠ 

NAJÍT MEZI 

ZAJÍČKY 

VELIKONOČNÍ 

VAJÍČKO? 

Své odpovědi 

mi napiš do 

chatu Teams) 


