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8. ročník 

Mluvnice 

Děkuji všem, kteří posílají své vypracované úkoly, a velmi vás chválím.  

Řešení cvičení z minulého týdne 

cv. 12 na str. 42 (opravte chyby ve cvičení písemně do sešitu) 

Antoniem Vivaldim, Miuccii Prady, Marii Montessori, Goyovy, Nerona 

Řešení pracovního listu (Skloňování vlastních jmen cizího původu) z minulého týdne je přiloženo až za 

učivem sloves na str. 4. Zkontrolujte si, opravte případné chyby a opět vyfoťte a pošlete na EŽK jako 

domácí úkol nebo na e - mail. 

Tento týden začnete opakovat SLOVESA a jejich kategorie.  

Následující přehled si buď přepište, nebo vytiskněte a nalepte do sešitu.  

Mluvnické kategorie sloves 

U sloves určujeme tyto mluvnické kategorie (významy): osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída (vzor) 

 

osoba: Osobu určujeme pomocí otázky: Kdo, co? 

Číslo jednotné Číslo množné 

1. osoba – já 1. osoba – my 

2. osoba – ty 2. osoba – vy 

3. osoba – on, ona, ono 3. osoba – oni, ony, ona 

 

číslo:  
a) Jednotné  

b) Množné 

 

způsob: 

1) Oznamovací – plaveme 

2) Rozkazovací – plavte 

3) Podmiňovací  

    a) Podmiňovací přítomný – plavali bychom 

    b) Podmiňovací minulý – byli bychom plavali  

                                            byli bychom bývali plavali 

Pokud je sloveso v podmiňovacím způsobu (v přítomném i minulém) NEURČUJEME ČAS. 

 

čas:  

1) Minulý – plaval, přečetl 

2) Přítomný – plave 

3) Budoucí – bude plavat, přečte 

 

Potom vypracujte přiložená cvičení písemně do sešitu. Buď si je vytiskněte a nalepte, nebo přepište. 

 



 

 

 

 



ŘEŠENÍ 

 

 

 

 

 



Sloh  

Tento týden vypracujte  cv. 3 str. 136 a cv. 5 a, b, c, d, e  str. 137 

 

Literatura 

RUCHOVCI  

Svatopluk Čech v čítance na str. 92 si přečtěte informace o spisovateli. Zopakujte si poznatky                      
o ruchovcích a přečtěte si také další informace o spisovateli z této prezentace. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/110965 

Do sešitu si zapište "spisovatelskou jmenovku" v prezentaci na str. 8. Nakonec si přečtěte ukázku                
z čítanky str. 96 - 98.  
 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní e-mail ovesna@9zszlin.cz, nebo mě 

kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

 

Mějte se hezky. 

 

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 
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