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MLUVNICE 
 
Řešení cvičení z minulého týdne:  

59/2a 

jednoduché tvary slovesné:  je 
     je 

     odpověděla 

     odlišuje 

     zachovávají 
     tančí 

     je 

     jdu 

 
složené tvary slovesné: kdyby tančili 

     by se podobaly 

     neměla bych 

 

Téma v tomto týdnu: Slovesa – způsob, čas 
 

Prostuduj si tabulku na straně 61 – Způsob a čas 

 

Procvičování:  
www.kaminet.cz – čeština – slovesa – procvičování – ostatní slovesa – osoba, číslo, 

způsob – vyplňte 4 testy  

 

Poté klikněte na slovesa – zkoušení – ostatní slovesa – osoba, číslo, způsob – opět 
vyplňte 4 testy (jsou stejné jako procvičovací) a výsledky mi odešlete e-mailem na 

adresu: novotnad@9zszlin.cz. Za každý vyplněný test získáváte *. Tentokrát ****. 

Testy jsou shrnující, mnohem obsáhlejší než předchozí. 

 

 

LITERATURA 
  
Čítanka: str. 134-135  

Karel Poláček – Naši největší nepřátelé (z knihy Bylo nás pět)  
Přečtěte si úryvek a napište do sešitu, kdo jsou „naši největší nepřátelé“.  
Do literárního sešitu si poznačte medailonek (stručná výstižná charakteristika nějaké 
osobnosti) o Karlu Poláčkovi.  
 

Podívejte  se na díl pod názvem Pěkné vysvědčení ze seriálu „Bylo nás pět“:  
https://www.youtube.com/watch?v=nbC2FqsRuWE. 
 
Dalším úkolem je souvislá četba. Vyberte si jakoukoli knihu z vlastní knihovničky (i 

odjinud). Průběžně si čtěte, těším se na referáty o knize.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbC2FqsRuWE


SLOH  
 
Omlouvám se za nepřesné vyjádření u popisu dětského pokoje. Nebylo zcela jasné, 

zda požaduji pouze osnovu, nebo i popis pokoje. Měla jsem na mysli i popis pokoje. 

Kdo jste mi tento popis ještě neposlali, tak mi jej prosím pošlete. Můžete přiložit fotku 
svého pokojíku. 

 

Vypravování 

Přečtěte si na str. 130 tabulku Vypravování. 
 

Zápis do sešitu: 

Znaky vypravování: 

- základem je děj 
- nejčastěji se zachovává časová posloupnost 

- využíváme výstižná a rozmanitá dějová slovesa 

- používáme přímou řeč 

- užíváme přirovnání (spí jako zabitý) 

- užíváme citoslovce (vrabec frr na střechu) 
- užíváme krátké jednočlenné věty – zvyšují napětí (Tma. Ticho. Kroky…) 

 

Úkol: Vymyslete 10 vlastních příkladů přirovnání. 

 
Přeji Vám pěkné jarní dny!  

Dana Novotná 


