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Téma: 

Slovesa- osoba, číslo 

  

Řešení cvičení z minulého týdne.    

59/3 

POČÍTAT 

MYSLET 

PRACOVAT 

MLČET 

SOUHLASIT 

 

60/6a 

TA JE/JE DE   DĚ LÁ KÁ   KO PE RE 

NE SE JE   PE ČE ŠE   SÁ ZÍ VÁ 

MA ŽE NE   ŽÁ DÁ VÁ   PŮ LÍ TÁ 

 

60/6c 

Tát, jet, nést, sít, mazat, dělat, lákat, péct, česat, žádat, dávat, kopat, prát, sázet, zívat, půlit, lítat. 

 

Slovesné tvary určité a neurčité jsme si procvičili minule. V tomto týdnu si procvičíme slovesné tvary 

jednoduché a složené. 

59/2a písemně do sešitu 

 

Téma v tomto týdnu: Slovesa – osoba, číslo 

Prostuduj si tabulku na straně 60 -  Osoba, číslo 

 



 

Procvičování: 

www.kaminet.cz  –  čeština – slovesa – zkoušení      – sloveso být –  osoba 4 testy 

         číslo   4 testy 

ostatní slovesa -  osoba 4 testy 

     číslo  4 testy 

 

Výsledky mi pošlete e-mailem na adresu: novotnad@9zszlin.cz. Za každý vyplněný test získáváte *.  

Tentokrát 16 *. 

Hodnocení popisu pokoje z minulého týdne: 

Bezchybná práce *** 

Vyhovující ** 

Práce s chybami * 

 

Literatura 

Jack London: Učitel lásky z knihy Bílý tesák (str. 131 – 132) 

Odpovězte si na otázky pod textem (pouze ústně), potom si přečtěte, o čem kniha pojednává.  

Knihu doporučuji k četbě, určitě se bude líbit těm, kteří mají rádi dobrodružství. 

Bílý tesák  

Tato kniha vypráví o malém štěněti, které se jmenuje Bílý tesák. Narodilo se na Aljašce, jeho 

matka byla fena a otec vlk. 

Jednoho dne se Bílý tesák zatoulal do indiánské vesnice, kde se ho ujal indián jménem Šedý 

Bobr. Z Bílého tesáka vyrostl silný a věrný pes. 

Jednou se Šedý Bobr i s Bílým tesákem vydali do zlatokopeckého tábora, kde se usadili. Šedý 

Bobr musel Bílého tesáka prodat Hezounu Smithovi, protože už neměl žádné peníze. Pan 

Smith Bílého tesáka nutil do psích zápasů, a tak se z něj pomalu stával zlý a samotářský pes. 

http://www.kaminet.cz/


V zápasech ho nikdo neporazil, až jednou proti němu postavili pitbulla, který Bílého tesáka 

málem zabil. Naštěstí šel kolem muž jménem Weedon Scott a Bílého tesáka si odkoupil. 

Scott se pokoušel Bílého tesáka ochočit. Ten si po nějaké době na Scotta zvykl. Oba pak 

odjeli k jeho otci, soudci Scottovi na ranč. Scott Bílého tesáka naučil milovat lidi a 

neubližovat ostatním zvířatům. 

Jednou z vězení utekl zločinec, jenž se chtěl pomstít soudci, avšak Bílý tesák jej zabil. 

Nakonec měl Bílý tesák štěňata s fenkou Colií.  

 

 

Úkol do slohu tentokrát nezadávám z důvodu zkráceného týdne. Snažím se vybírat úkoly, 

které by vás mohly bavit a doufám, že vás baví!  

Přeji Vám, ať Vás chuť do práce neopouští! 

Dana Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

  

 

  

  

 


