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Moji milí šesťáci,   

opište si následující snímky, které jsou označeny „naším 
smajlíkem“

Zápis si můžete vytisknout a nalepit.

Poslední snímek označený JVR si připravíte a společně 
toto projdeme v úterý 7.4. v 10:00, jak jsme se na 
videokonferenci domlouvali.

V e-mailu budete mít odkaz, kam se přihlásit.

Sledujte tedy e-maily a hlavně čtěte pozorně jednotlivá 
sdělení. 



- jsou slova ohebná

- vyjadřují, co dělají podstatná jména

- časujeme

Mluvnické kategorie (určujeme):

• osoba (1.os. já, 2.os.ty, 3.os.on, ona, ono)(1.os.my, 2.os.vy, 3.os.oni, ony, ona)

• číslo (jednotné, množné)

• slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

• čas – určujeme pouze u způsobu oznamovacího (minulý, přítomný, budoucí)



-u některých sloves je čas budoucí vytvořen předponami

ponesu   po-, pů-

půjdu      naznačují pohyb

-čas budoucí vyjadřujeme i tvary přítomnými napíšu, zazpívá, přinesu

Pravopis

- v čase přítomném píši –i  sází, zahalí



Oznamovací způsob – čas minulý

č.j. č.mn.

1.(já) jsem četl 1.(my) jsme četli

2.(ty) jsi četl 2.(vy) jste četli

3.(on) četl 3.(oni) četli

(ona) četla (ony) četly

(ono) četlo (ona) četla



Oznamovací způsob – čas přítomný

č.j. č.mn.

1.(já) čtu 1.(my) čteme

2.(ty) čteš 2.(vy) čtete

3.(on) čte 3.(oni) čtou

(ona) čte (ony) čtou

(ono) čte (ona) čtou



Oznamovací způsob – čas budoucí (vyjadřujeme slovesem být +infinitivem)

č.j. č.mn.

1.(já) budu číst 1.(my) budeme číst

2.(ty) budeš číst 2.(vy) budete číst

3.(on) bude číst 3.(oni) budou číst

(ona) bude číst (ony) budou číst

(ono) bude číst (ona) budou číst



Rozkazovací způsob

č.j. č.mn.

1.(já) - 1.(my) čtěme!

2.(ty) čti! 2.(vy) čtěte!
3.(on) - 3.(oni) -

(ona) - (ony) -

(ono) - (ona) -



Podmiňovací způsob přítomný

č.j. č.mn.

1.(já) bych četl 1.(my) bychom četli

2.(ty) bys četl 2.(vy) byste četli

3.(on) by četl 3.(oni) by četli

(ona) by četla (ony) by četly

(ono) by četlo (ona) by četla



Podmiňovací způsob minulý

č.j. č.mn.

1.(já) bych byl (býval) četl 1.(my) bychom byli (bývali) četli

2.(ty) bys byl (býval) četl 2.(vy) byste byli (bývali) četli

3.(on) by byl (býval) četl 3.(oni) by byli (bývali) četli

(ona) by byla (bývala) četla (ony) by byly (bývaly) četly

(ono) by bylo (bývalo) četlo (ona) by byla (bývala) četla



Dnes hrají v našem divadle operu Rusalku, každý, kdo si koupil lístek, se 

moc těší.

a) urči slovní druhy

b) najdi a urči druh zájmen

c) vypiš slovesa


