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Milí šesťáci, 

moc Vás  zdravím v dalším „úkolovém“ 

týdnu. A jelikož máte prázdniny, úkolů bude 

o něco méně. Ne proto, abyste měli víc času 

hrát hry na počítači nebo v mobilním 

telefonu, ale třeba proto, abyste mohli 

vyrazit do přírody. Neváhejte, možná tam 

na Vás číhá nějaké velké dobrodružství. 

Nejvyšší strom Česka roste zřejmě ve Vlastiboři na 

Jablonecku. 

Podle měření z 22. října 2014 má douglaska tisolistá 

64,1 metru | Zdroj: ČTK 

 

Přeji Vám krásné slunečné Velikonoce a těším se v úterý na slyšenou. 

 

M. Mikulcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5_český jazyk_6_slovesa 

1. Počítej a doplň číslovky ve správném tvaru. Cvičení si opiš do cvičného 

sešitu. 

a) Pět bez (2)________ je stejně jako šest bez ______ nebo sedm 

bez_________. 

b) Dvanáct děleno (2)______je stejně jako osmnáct děleno_______ nebo 

dvacet čtyři děleno___________.  

c) Přičteš-li ke (2) ________banánům tři, budeš mít stejně, jako když přičteš 

ke _______ jeden. 

 

2. Jedná se  o sloveso/podstatné jméno? Do jednoho sloupce piš 

podstatná jména, do druhého sloupce slovesa. Vypracuj do cvičného 

sešitu. 

čteme  skákat  čtení   četl  četba 

skákat  skoky   skočit   skáčeš skákání 

zpěv  zpívání  zpíval   zpívat  zpívají 

 

3. Učebnice 87/7 – Překresli křížovku do cvičného sešitu, doplň správné 

tvary sloves a vylušti tajenku. 

 

 

4. Učebnice 88/2  - Přepiš do cvičného sešitu, doplň i, í/y, ý.   

Zeleně podtrhni slovesa ve tvaru jednoduchém, modře slovesa ve tvaru 

složeném. Pozor! Všechny tvary sloves v minulém čase jsou považovány 

za tvary složené (např. jedl, zpíval, žil,…) - Tuto červeně vyznačenou větu 

si zapiš i do teorie. 

 

Jednoduché a složené slovesné tvary si procvič také zde: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/24 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/24
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5. Tvoř slovní spojení tak, aby byl jasný rozdíl ve významu slov. 

Piš do cvičného sešitu. 

bít – být 

bidlo – bydlo 

bílý – býlí 

míval – mýval 

pil – pyl 

vískat – výskat 

vít – výt 

visel – vysel 

nazívat se – nazývat se 

nabít – nabýt 
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Řešení: 

1.    

Pět bez (2) dvou je stejně jako šest bez tří (hovorové třech nepoužívej) 

nebo sedm bez čtyř (hovorové čtyřech nepoužívej). 

a) Dvanáct děleno (2) dvěma je stejně jako osmnáct děleno třemi nebo 

dvacet čtyři děleno čtyřmi.  

b) Přičteš-li ke (2) dvěma tři, budeš mít stejně, jako když přičteš ke 

čtyřem jeden. 

2. Podstatná jména: zpěv, skoky, zpívání, čtení, četba, skákání 

Slovesa: čteme, skákat, číst, skočit, zpíval, četl, skáčeš, zpívat, zpívají 

3. Kosím, nesl, podej, kvete, pojede, kresleme, pasou  

Tajenka: slovesa 

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

nepospíchal, dni se krátily, koně se pásli, sudy se valí, ve slově chybí 

háček, muži dělali chyby, hromadily se zbytky, sestry se potkávaly na 

chodbě, napětí vrcholí, dělníci byli hotovi s prací, psi uviděli koroptve 

5. Tohle jsou pouze příklady. Můžeš mít samozřejmě vlastní řešení.  

bít psy – být u toho 

bidlo u slepic – pálí ho dobré bydlo 

bílý svetr – divoké býlí (byliny) 

míval strach – medvídek mýval 

hltavě pil – pyl z květů 

vískat ve vlasech – výskat radostí 

vít  věneček – výt na měsíc 

obraz visel – vysel obilí 

zívat únavou – nazývat se znamená jmenovat se 

nabít telefon – nabýt (získat) majetek 

 

 

 


