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Milí šesťáci, týden utekl jako voda a nás již vítají další úkoly. Jsem moc ráda, že se setkáváme 

v Microsoft Teams. Nezapomeňte všechny zadané úkoly 

plnit, protože bude kontrolováno, jak poctivě vše děláte. 

Jste ve svých povinnostech pilní a zodpovědní? Vždyť 

přece znáte přísloví, že bez práce nejsou koláče. Jste 

šikulky a já vám věřím.  

Tento týden se podíváme na podmiňovací 

způsob.  Něco si zopakujeme, něco se naučíme nového.  

                                                     Jdeme na to!       RCH 

 

      OPAKOVÁNÍ       Zkus si ústně odpovědět na následující otázky. Správné odpovědi si 

zkontroluj v sešitu TEORIE. 

- Co slovesa vyjadřují?        

- K jakému slovesnému tvaru přiřadíš sloveso pracovala?        

- Jaké pravidlo si máš pamatovat v souvislosti s minulým časem?       

- Jak se říká těmto slovesům mluvit, pochodovat?       

- Co patří mezi mluvnické kategorie sloves?        

- Určujeme u rozkazovacího způsobu čas?       

- U kterých osob tvoříme rozkazovací způsob?       

Kolik       jsi získal? Věřím, že aspoň 4      Pokud ti to moc nešlo, zkus si znovu učivo projít. 

V případě nejasností se klidně ozvi, ráda ti poradím. 

  

      DOPLŇ TVARY ZPŮSOBU ROZKAZOVACÍHO      Otevři si procvičovací sešit a vypracuj 

tento úkol. Máš dvě možnosti, jak mi jej doručit: a) napsat a poslat na mail 

renata.charvatova@zsnivnice.cz, b) kdo chce, může úkol vyplnit v Teams (v záložce 

ZADÁNÍ)       Termín odevzdání je do 3.5. 2020. 

sloveso   2.os.č.j.           1.os.č.mn.  2.os.č.mn 

nepolít     

     přihlásit se         

nejíst        

pověsit     

sníst            

uhasit    

pomoct       

mailto:renata.charvatova@zsnivnice.cz


vzít     

                         

      NOVÉ UČIVO      Do sešitu TEORIE si opiš: 

 

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB 

!!!   NELZE U NĚJ URČIT ČAS   !!!! 

 

 

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ  

  

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ 

 

skládá se z příčestí činného (minulého)                     

příslušného slovesa (tvary zakončené na –l,-la. 

-lo,-li..) a zvláštních tvarů slovesa být (bych, 

bys, by, bychom, byste, by)      

např. dělal bych         

skládá se z příčestí činného (minulého) 

příslušného slovesa a podmiňovacího způsobu 

slovesa být (byl bych, byl bys..) 

 

např.  byl bych dělal, byl bys dělal 

 

TVARY PŘÍTOMNÉ 

číslo jednotné                      číslo množné 

1. osoba 

já volal bych                      my volali bychom 

já zpíval bych si                 my zpívali bychom si  

 

2. osoba 

ty volal bys                             vy volali byste 

ty zpíval by sis, učil by ses     vy zpívali byste si 

 

3. osoba 

on volal by                           oni volali by 

on zpíval by si                      oni zpívali by si 

 

 

 

 

 

TVARY MINULÉ 

číslo jednotné                      číslo množné 

1.osoba 

já byl bych volal           my byli bychom volali  

já byl bych si zpíval       my byli bychom si zpívali 

 

2.osoba 

ty byl bys volal              vy byli byste volali 

ty byl by sis zpíval        vy byli byste si zpívali  

 

3.osoba 

on byl by volal                oni byli by volali 

on byl by si zpíval           oni byli by si zpívali 



 

 

 

Z A P A M A T U J  S I 😊 

U zvratných sloves se ve 2. osobě čísla jednotného nevyužívá tvar bys, ale jen BY a koncové -s 

se připojuje ke zvratnému zájmenu se, si (zpíval by sis, bál by ses). 

 

 

Slovesné tvary bych, bys bývají spojeny se slovy kdy, aby – abych dělal, abys dělal, kdybych 

dělal, kdybychom dělali. 

 

 

                                                                                                                          

      POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU       Minulý týden jste měli sledovat, jak se v kuchyni připravuje 

nějaké dobré jídlo. Recepty jsou také popisem pracovního postupu. Znáte soutěž MasterChef 

Česko? Je to soutěž amatérských kuchařů, kteří se snaží vytvořit nejlahodnější pokrm. Co máte 

nejraději vy? Já mám ráda svíčkovou a tiramisu. Vytvoříme si anketu nejoblíbenějších jídel v naší 

třídě, ano? A to jídlo, které vyhraje, si společně připravíme. Anketu najdete v Teams – 

MASTERCHEF6.B2020. To je úkol pro radost 😊 

A teď už k tomu zadání. Nebudu po vás chtít, abyste pekli buchtu, vařili svíčkovou, ale…Vaším 

úkolem bude napsat recept na téma: JAK SE VAŘÍ POHODOVÝ DEN. Recept napište do 

slohového sešitu a vyfocený mi jej pošlete na mail. Termín odeslání je 9. května 2020.  Už teď 

se těším na kreativitu prací i na to, že když budu podle receptu vařit, budu mít stále pohodičku a 

dobrou náladu😊 

       

NEPÍŠEME TYTO TVARY                           ty by jsi, vy by jste, 

                                                                  my bysme, my byjsme 

 



       LITERÁRNÍ ÚKOL       Otevři si sešit literatury a napiš si nadpis:  

POSLECH A PRÁCE S TEXTEM  

                                Zelenobílá vykrádačka 

 

Pohodlně se posaď a písemně do sešitu literatury odpověz na 

uvedené otázky. Snad se ti příběh bude líbit😊 Klikni sem: 

https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/sarah-havacova-cte-z-knihy-

zelenobila-vykradacka  

 

 

OTÁZKY: 

1. Proč tatínek nechtěl vzít Mikuláše na ligové utkání? 

 

2. Jakou dal Mikulášovi podmínku, aby tam mohl jít? 

 

3. Proč maminka nechtěla, aby tam Mikuláš s tatínkem šli? 

 

4. Co jim navrhla místo fotbalového utkání? 

 

5. Kam nakonec Mikuláš s tatínkem šli? 

 

6. Jakým výsledkem skončil zápas? 

 

7. Jaké číslo měl na dresu fotbalista Jusuf? 

 

8. Kvůli čemu se kluci poprali? 

 

9. Jaká hrozná věc se stala tatínkovi cestou domů? 

 

 

😊 BONUSOVÁ OTÁZKA😊 NEPOVINNÝ ÚKOL😊  

10. Kdo vymyslel postavy malého Mikuláše a jeho kamarádů, kterými se inspiroval autor 

této povídky? 

Napiš mi to chatu správnou odpověď. Kdo odpoví, získává smajlíka. A kdo chce získat 

jedničku, může si vytvořit plakát o tomto spisovateli (zajímavosti z jeho života, ukázky 

z díla..). Plakáty mi nafoťte a pošlete. 

 

 
 

https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/sarah-havacova-cte-z-knihy-zelenobila-vykradacka
https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/sarah-havacova-cte-z-knihy-zelenobila-vykradacka


     A MÁME TU POSLEDNÍ ÚKOL - JE NAPROSTO DOBROVOLNÝ, ALE PODLE MNE 

NEJCENNĚJŠÍ       Pošli úsměv do schránky       

Chceš poslat ÚSMĚV DO SCHRÁNKY? Cílem projektu Úsměv do schránky je zprostředkovat 

formou pohlednice vlídná slova klientům v domovech pro seniory a dalších státních i nestátních 

zařízeních, kteří jsou kvůli bezpečnostním opatřením ochuzeni o přímý kontakt s rodinou či 

dobrovolníky. 

Více na: 

https://usmevdoschranky.cz/pro-dobrovolniky/ 

Kdo se rozhodne pohlednici poslat, vyfoťte mi ji prosím a zašlete na mail. Děkuji. 

 

 

Pro tento týden by to stačilo. Vím, že máte dost přepisování, ale nebojte, příští týden budeme 

procvičovat.  Přeji vám pohodové dny a buďte zdraví, usměvaví a spokojení. A nezapomeňte: 

Slunce je, i když zrovna nesvítí       

       Myslím na vás RCH 

 

 

                         

https://usmevdoschranky.cz/pro-dobrovolniky/

