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Milí šesťáci, zdravím vás při dalším zadávání úkolů. Je skvělé, že se můžeme 

společně setkávat v Microsoft Teams, co říkáte?  

Tento týden budeme pokračovat v prohlubování 

našich znalostí o slovesech. Něco si zopakujeme, něco se 

naučíme nového.  

                                                          Jdeme na to!       RCH 

 

      OPAKOVÁNÍ       OTEVŘI SI PROCVIČOVACÍ SEŠIT a 

doplň následující PĚTILÍSTEK na téma SLOVESA. 

  

 

                               

      OTEVŘI SI UČEBNICI a do procvičovacího sešitu opiš cvičení 3 na straně 63. 

 

      Do procvičovacího sešitu dále vypracuj cvičení 3a na straně 88 (rozděl 

slovesa do dvou sloupečků – určité/neurčité slovesné tvary). 

 

      Opiš větu Pročpak by si Anička s černou kočkou nepovídala? a urči mluvnické 

kategorie slovesa a přídavného jména. 

 

SLOVESA 



      Vyznač slovesné tvary jednoduché (červeně podtrhni) a složené (modře 

podtrhni). Věty opiš. 

Připravím vám to. Chtěl bych ti nějak pomoci. Jana si kupuje denně ovoce. Tu akci 

bude organizovat Jan. Zkoumali jednotlivé možnosti. 

 

      NOVÉ UČIVO      Do sešitu TEORIE si opiš: 

 

                                         SLOVESNÝ ZPŮSOB 

oznamovací                               rozkazovací                            podmiňovací 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

- děj skutečný, který nastal, právě probíhá nebo nastane (jeli jsme, jdu, budu 

závodit) 

- ve 2. osobě jednotného čísla, způsobu oznamovacího, času minulého je u tvaru 

jsi někdy pouhé -s, které se připojuje ke slovesu, osobnímu zájmenu, tázacímu 

příslovci nebo spojce (To jsi napsal. – Tos napsal. Kde jsi to slyšel? Kdes to 

slyšel) 

 

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB 

- vyjadřuje rozkaz, zákaz či přání 

- vyjadřuje osobu, číslo, ale NEURČUJEME ČAS!! 

- tvoří se tvary pro:  2. osobu čísla jednotného  piš! dělej! kresli! 

      1. osobu čísla množného   pišme! dělejme! kresleme! 

            2. osobu čísla množného   pište! dělejte! dělejme! 

 

       PROCVIČOVÁNÍ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOBU       do školního sešitu napiš tvary 

rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného a 1. osoby čísla množného 

(text v učebnici na straně 90 cvičení 2).  



infinitiv 2. osoba č. jednotné 1. osoba č. množného 

rozdělit   

hrát   

nebít   

vracet   

uklízet   

nebrat   

říct   

umýt   

splachovat   

žít   

učit   

přemýšlet   

malovat   

  

        

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       (strana 22, někteří strana asi 25) 

 

strana 22 cvičení 5 - Zahraj si na cizince. 

strana 22 cvičení 6 - Postupně do křížovky doplň slovesa, která jsou v neurčitém 

tvaru. 

 

      POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU       Pročti si v učebnici strany 132 – 133. Celý 

týden se dívej, jak se připravuje snídaně, oběd…jak se dělá třeba ptačí budka či na 

zahradě vysazují záhony…už víš, co tě bude čekat v dalším týdnu? 

 

 

       DOBROVOLNÝ ÚKOL        

Na internetových stránkách si můžeš procvičit slovesa (mluvnické kategorie sloves, 

slovesné tvary….). Pokud budeš mít zájem, klidně si můžeš najít další cvičení na 

procvičování pravopisu       Třeba narazíš na něco zajímavého. O své pátračské 

zkušenosti se s námi poděl v Teams - obohatíš tak ostatní      a my jsme přece tým       



 https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesne-tvary-neurcite 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-tvary-neurcite-2-uroven/1092 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesa-kategorie-mix 

 

  

 

      ŘEŠENÍ ÚKOLŮ      

      strana 63 cvičení 3a 

Macourkovy pohádky (matčiny pohádky), Jitčina zahrada, řecké báje (pozor na malé 

písmeno), třeboňské rybníky, jihlavské území (přídavná jména odvozená od vlastních 

jmen píšeme s malým písmenem), Žáčkovy básně (pozor na velké písmeno – vlastní 

jméno, matčiny básně, přídavné jméno přivlastňovací), pražské památky, Čapkovy 

knihy (matčiny knihy), Alíkovy granule (matčiny granule), ostravské doly, Micčino 

mňoukání, egyptské pyramidy, Pavlovy rybičky (matčiny rybičky), české výrobky, 

velikonoční tradice, Maxova miska !!!! Velikonoce – s velkým V !!! 

 

      strana 88 cvičení 3a 

určité slovesné tvary      neurčité slovesné tvary 

vznikla, má, rozkládají se, rozvodňoval se                             opadávat, zkypřit, začít sít 

začala, mohli, začali, bude                                                    stavět, patřit 

 

      Pročpak by si Anička s černou kočkou nepovídala? 

nepovídala by si -  3. os., č. j., zp. podm. 

černou -  7.p., č. j., rod žen., druh tvrdé, vzor. mladý 

 

      Vyznač slovesné tvary jednoduché (červeně podtrhni) a složené (modře 

podtrhni). Připravím vám to. Chtěl bych ti nějak pomoci. Jana si kupuje denně ovoce. 

Tu akci bude organizovat Jan. Zkoumali jednotlivé možnosti.  

!!Všechny slovesné tvary v minulém čase jsou složené, nezapomeň!! 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesne-tvary-neurcite
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-tvary-neurcite-2-uroven/1092
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesa-kategorie-mix


       PROCVIČOVÁNÍ ROZKAZOVACÍ ZPŮSOBU       do školního sešitu napiš tvary 

rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného a 1. osoby čísla množného 

(text v učebnici na straně 90 cvičení 2). 

infinitiv 2. osoba č. jednotné 1. osoba č. množného 

rozdělit rozděl rozdělme 

hrát hraj, hrej hrajme, hrejme 

nebít nebij nebijme 

vracet vracej vracejme 

uklízet uklízej uklízejme 

nebrat neber neberme 

říct řekni řekněme 

umýt umyj umyjme 

splachovat splachuj splachujme 

žít žij žijme 

učit uč učme 

přemýšlet přemýšlej přemýšlejme 

malovat maluj malujme 

  

         

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       (str. 22, někteří str. asi 25) 

  

A jsi na konci svých povinností. Odvedl jsi dobrou práci, a tak si zasloužíš odměnu. 

Dej si kousek jablíčka         

                                          Měj se hezky a dávej na sebe pozor. Myslím na tebe!   RCH                                       


