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 Mluvnice 

 Slovesa 

 

 Řešení cvičení z minulého týdne. 

  

57/1 

Lyžařka Šárka Strachová skončila ve slalomu Světového poháru v rakouském městě Lienz 

na 5. místě. Na straně 6 dole si přečtěte článek o vesmíru. Sejdeme se ve 3 hodiny 

odpoledne před divadlem. Dnes je v knihovně otevřeno od 9. hodiny dopoledne. Velikonoce 

jsou pohyblivé svátky a v roce 2016 jsme je slavili 27. března. Na počátku 20. století se 

začala udělovat prestižní Nobelova cena. Toto ocenění získal Jaroslav Heyrovský za chemii 

v roce 1959 a v roce 1984 Jaroslav Seifert za literaturu. 

 

 2016 – dva tisíce šestnáct 

1959 – tisíc devět set padesát devět – devatenáct set devětapadesát 

1984 – tisíc devět set osmdesát čtyři – devatenáct set čtyřiaosmdesát 
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XXIX – 29, dvacet devět,  LXIV – 64, šedesát čtyři,  CCCLXXI – 371, tři sta sedmdesát 

jedna,  MCCXII – 1212, tisíc dvě stě dvanáct  MMXVI – 2016, dva tisíce šestnáct 

 

 3)Napište číslovky slovy: (do sešitu) 

 

 1 526  –  tisíc pět set dvacet šest, patnáct set dvacet šest 

 se 123 – sto dvaceti třemi, sto třiadvaceti 

 25 – dvacet pět, pětadvacet 

 99 – devadesát devět, devětadevadesát 

 5 000 – pět tisíc 

 

 

 Téma dnešní hodiny: Slovesa (1.hodina). 

 

1) Prostudujte si a zapište do sešitu tabulky na straně 59:  

Slovesa jsou …… 

Slovesné tvary jednoduché…… 

Slovesné tvary složené…… 

Slovesné tvary určité……. 

Slovesné tvary neurčité…….        

       

 

 2) 59/3 písemně do sešitu 

 3) 60/6a písemně do sešitu 

     60/6c písemně do sešitu   

  

 



 Literatura 

 Téma: Láska sourozenecká v literatuře 

  

1) Čítanka str. 115 František Nepil: Starší sourozenec 

Zamyslete se, jaké jsou výhody a nevýhody staršího sourozence 

 

2) Najděte na internetu informace o Františku Nepilovi, vytvořte sami medailonek  

a zapište do sešitu (národnost, životní data, alespoň 2 díla, co vás zaujalo) 

 

3) Čítanka str. 124 Ivo Štuba: Starší brácha 

Přečtěte báseň s přednesem někomu z rodiny 

 

 

 

 Sloh 

 Popis pokoje 

 

 V minulém týdnu jste si připravili podklady pro popis vlastního pokoje. 

Úkol: Sestavte osnovu popisu svého pokoje a pošlete mi jej k nahlédnutí na e-mail: 

novotnad@9zszlin.cz. Hodnocení (jedna až tři hvězdičky). 

 

  Všechny Vás zdravím a těším se na Vás! 

  Dana Novotná 

 

  


