I. Opakuj podmiňovací způsob (podle učebnice s. 59)
II. Opakuj slovesný čas (podle učebnice s. 61), opakuj tvar jednoduchý a složený (s. 56)
III. Pak řeš úlohy do školního sešitu
IV. Vyřešené úlohy vyfoť a pošli mi mailem na adresu vankovapetrahostice@centrum.cz, na messenger….
V. Pokud budeš potřebovat něco vysvětlit, pokud něčemu nerozumíš, neváhej a piš mi, volej
6. ročník
Český jazyk

27.04.2020 VYŘEŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU
I. Urči u sloves, zda se jedná o tvar
jednosduchý nebo složený
sloveso

jednoduchýsložený

II. Urči u sloves slovesný čas
(přítomný P, minulý M,
budoucí B)
sloveso
P,M,B

III. Napiš zadaná slovesa ve všech časech v 1. osobě jednotného čísla (JÁ)

Přítomný čas

Minulý čas

Budoucí čas

malujete
spím
kupovat
hrajeme si
pojedeš
prosit
budou utírat
zvonilo
jíst
myjete se
běhat
vidíte
jíš
dopije
IV. Napiš slova podle zadaných kritérií
budou se oblékat
viděl
trhat
1. os., j. č., přít. čas
kreslil jsem
budete psát
mluvit
1. os, mn. č., min. čas
zpívali jsme si
budu vědět
psát
2. os., j. č., bud. čas
povedeme
ptal se
skákat
3. os, mn. č., min. čas
objevili jsme
sněžilo
zlobit
3. os, j. č., přít. čas
přivázal
padá
být
2. os., j. č., přít. čas
V. Ve které řádku jsou uvedena pouze slovesa?
VI. Doplň správně i/í, y/ý V__klá se m__ zub. Nauč se v__jmenovaná slova. V mém pokoji v__s__ obrázky od
Josefa Lady. V__děl jsi film Jak v__trhnout velr__bě stol__čku? To není moje v__na. V__běhneme na hř__ště a
budeme nacv__čovat nástup__. Pomoz bab__čce! V__nesl b__ch odpadky, ale zlomil jsem si ruku: VII. Z textu
vyber všechna slovesa, urči kategorie
a) čtení, číst, jízda
b) umývat, umývání, cvičení
c) číst, psát, počítat
d) bydlit, bydliště, obydlený

28.04.2020 VYŘEŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU
I. Rozděl slovesa na tvary jednoduché a složené: Budeme se snažit, smáli jsme se, zajdeš, malujeme, rozkvetla by, zbohatneme, zhasínáme, šel bych,
budeme cvičit, šije, smáli se, koupal by se
II. Napiš sloveso usmívat se ve všech osobách a číslech v podmiňovacím způsobu:
III. Urči slovesný čas: zpívali jsme ___________, zazpívám _____________, budu zpívat _________.
IV. Vytvoř všechny tvary rozkazovacího způsobu od slovesa hrát si:
V. Doplň chybějící písmeno: Děti zdob__ stromeček. Dívky sbíral__ houby. Davy se val__l__ ulicemi. Štěňata vyběhl__ před dům. Pavla nesm__ cvičit.
Děti si rozděl__l__ odměnu. Chlapci nás pros__l__ o pomoc.
VI. Dopiš správný tvar slovesa mluvit
29.04.2020
1. Přečti si v čítance příběh:Návrat z prázdnin (strana 127 - 131), 2. Zapiš obsah příběhu dvěma větami do sešitu.

