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Milí šesťáci,  

 

zdravím Vás a věřím, že za sebou máte vydařené Velikonoce. 

Doufám, že úkoly pilně plníte a nešetříte si je na horší časy.   

Nezapomeňte, že úkoly zadané na školním webu jsou povinné a budu si je po 

návratu do školy kontrolovat. 

Tento týden pokračujeme v procvičování sloves.  

Pokud budete mít jakékoliv otázky, pište. 

 

Přeji Vám krásné jarní dny… 

 

MM 
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1. učebnice, str. 86/3 - Slovesa v infinitivu převeď do tvaru v závorce 

(jenom prvních pět slov). 

 

 

2. učebnice, str. 87 - jazykový rozbor – Vypracuj úkoly 1 – 6. 

 

 

3. PS HRAVÁ ČEŠTINA (str. 21, někteří str. asi 24 – podle toho, které máte 

vydání). Kdo má PS ve škole, může si jej tam vyzvednout pondělí až pátek 

během dopoledne. 

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). 

 

4. Do sešitu teorie si zapiš: 

POZOR! 

 To jsi napsal.    Tos napsal. 

 Kde jsi byl?   Kdes byl? 

 Vrátil ses.   Vrátil jsi se. 

 Přál sis.   Přál jsi si. 

 

5. Také si nezapomeň procvičit pravopis: 

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

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

podmetem/ 

 

6.  POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU - Vezmi si sešit SLOHU, pročti si 

v učebnici na straně 132 + 133 kapitolu Popis pracovního postupu a modrý 

rámeček opiš do sešitu. (Kdo má sešit u mě, píše úhledně na papír formátu 

A4, který později do sešitu vlepí.) 

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/
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Řešení: 

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

zúčastni se!, sbírat – budou sbírat 

2.  

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

2. místností – 2. pád, č. mn., rod ž., 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 

3.  

 


