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Milí šesťáci, zdravím vás při dalším zadávání úkolů. Doufám, že se daří všechny povinnosti 

poctivě plnit. Jak již víte, 11.5. 2020 proběhne kontrola všech zadaných úkolů.  Z tohoto důvodu si 

dejte do pořádku své sešity – ať máte v teorii, literárním i slohovém sešitě opsáno nové učivo, 

v procvičovacím a pracovním sešitě vypracovány všechny úkoly. Vaše aktivita a pracovitost bude 

měřítkem při závěrečném hodnocení, tak na to myslete. Protože: KOMU SE NELENÍ, TOMU SE 

ZELENÍ. 

A co nás čeká tento týden? Jedna dobrá zpráva – týden je 

kratší       Aby nám šlo učení lépe do hlavy, mám pro vás 

motivační hádanku.                  

                                     Ať se daří a myslím na vás 

        RCH 

     

                                      

                           

                                 

      RYCHLOTEST       Zahraj si na paní učitelku a vyzkoušej sám sebe. Opakování je matka 

moudrosti, tak s chutí do toho. Správné odpovědi si zapiš do školního sešitu.  

1. Je pravda, že u rozkazovací způsobu neurčujeme čas?        ANO – NE 

2. Tvoří se rozkazovací způsob u všech osob?   ANO – NE 

3. Vytvoř rozkazovací způsob od slovesa žít pro 2. os. č. j. 

4. Co nám rozkazovací způsob vyjadřuje? 

5. Můžeme u podmiňovacího způsobu určit osobu, číslo a čas? 

6. Jaké dva druhy podmiňovacího způsobu znáš? 

7. Převeď sloveso malovat -1. osoby čísla jednotného, vytvoř oba podmiňovací způsoby. 

 

Jak se ti testík vydařil? Pokud ti to moc nešlo, zkus si znovu učivo projít. V případě nejasností 

se klidně ozvi, ráda ti poradím. 

  

      U ZADANÝCH SLOVES DOPLŇ OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB A ČAS.      Piš do 

procvičovacího sešitu.  

SLOVESNÝ TVAR OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

svítí     

nevrť se     

učí se     

mohli by se domluvit     

chtěla by jet     

seďme     

kdyby byli počkali     

Víte, proč 

nemůže šnek 

utíkat? 

 



 

         VYTVOŘ SLOVESNÉ TVARY DLE ZADÁNÍ       Cvičení vypracuj do sešitu       

učit se – 2. os. č. j. zp. oznm. čas min. – 

utíkat – 1. os. č. mn. zp. roz. – 

malovat – 1. os. č. j. zp. ozn. čas přít. –  

psát – 1. os. č. mn. zp. podm. tvar minulý –  

sledovat – 3. os. č. mn. zp. ozn. č. bud. 

vědět – 2. os. č. mn. zp. podm. tvary minulý - 

 

 

      PRÁCE S TEXTEM       Vyhledej a urči tvary podmiňovacího způsobu, rozděl je do tabulky. 

Tento úkol můžeš vypracovat v Teams v záložce ZADÁNÍ. (Text neopisuj.) 

Kéž by už byly prázdniny. Uklidila bych to sama, ale vozík je příliš těžký. Kdybychom byli jeli s vámi, 

byli bychom koncert určitě stihli. Ráda bych se podívala do Říma. Pokud byste sem šli, přineste 

nám knihy již dnes. Helena by si dala k obědu jen salát. Podali byste mi brýle? Petr říkal, že by ses 

u něho měl zastavit. Zavolali byste nám do práce? Tu tašku bych vám byl podal, ale nevěděl jsem, 

že je vaše. 

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ 

 
 
 

 

 

      K ZAMYŠLENÍ       Ještě jednou se podívej na předešlý text a zkus si odpovědět na otázku: 

Kdy se podmiňovacího způsobu užívá? Níže uvedený text ti odpoví… 

 

     NOVÉ UČIVO       Do sešitu TEORIE si opiš: 

 

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB 

- vyjadřuje děj možný (Jana by šla s vámi) a děj, který by nastal, kdyby se splnily jisté 

podmínky (Kdybychom přišli včas, neujel by nám vlak.) 

 

- děj:             možný (podmiňovací způsob přítomný – např. šel bych) 

neuskutečnitelný (podmiňovací způsob minulý – např. Byl bych tam  

                                                                                            šel s vámi.) 

- slovesem v podmiňovacím způsobu se vyjadřuje:  

a) podmínka – Kdyby nepršelo, byli bychom venku. 

b) možný děj – Možná bych to napsal ještě dnes. 

c) přání – Rád bych tě viděl. 

d) zdvořilá žádost – Pomohli byste nám? 



 

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       Vypracuj cvičení 9, 10, 11, 12 na straně 23.  

      PRO MILOVNÍKY ČEŠTINY        

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob 

      ČTENÁŘSKÁ VÝZVA        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokud jsi přišel až jsem, máš vyhráno. Šikula! Ať se ti daří a máš vždy dobrou náladu.    

        Hezký čas a myslím právě na tebe       RCH 

 
 
 
 
 
 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob


      ŘEŠENÍ        

 

      RYCHLOTEST         

1. ANO, 2. NE, 3. žij – všimni si krátké samohlásky, 4. rozkaz, přání či zákaz, 5. čas ne, 6. 

podmiňovací přítomný a podmiňovací minulý, maloval bych – podm. způsob přítomný, byl 

bych maloval – podm. způsob minulý. 

 

      U ZADANÝCH SLOVES DOPLŇ OSOBU, ČÍSLO, ZPŮSOB A ČAS.      Otevři si procvičovací 

sešit a cvičení vypracuj         

SLOVESNÝ TVAR OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

svítí 3. j. ozn. přít. 

nevrť se 2. j. rozk. - 

učí se 3. j. ozn. přít. 

mohli se domluvit 3. mn. ozn. min. 

chtěla by jet 3. j. podm. přítomný - 

seďme 1.  mn. rozk. - 

kdyby byli počkali 3. mn. podm.minul. - 

 

 

       VYTVOŘ SLOVESNÉ TVARY DLE ZADÁNÍ       Cvičení vypracuj do sešitu       

učit se – 2. os. č. j. zp. oznm. čas min. – učil ses 

utíkat – 1. os. č. mn. zp. roz. – utíkejme 

malovat – 1. os. č. j. zp. ozn. čas přít. – maluju, maluji 

psát – 1. os. č. mn. zp. podm. tvar minulý – byli bychom psali 

sledovat – 3. os. č. mn. zp. ozn. č. bud. – budou sledovat 

vědět – 2. os. č. mn. zp. podm. tvary minulý – byli byste věděli 

 

 

 

 

      HRAVÁ ČEŠTINA      



 

 

 


