
Český jazyk – Slovesa - slovesný způsob 

Následující práci si rozdělte na dva týdny - 12. a 13. zadání. 

Víte, že u sloves určujeme osobu, číslo, čas - přítomný, budoucí, minulý. U některých  

slovesných tvarů můžeme kromě osoby, čísla a času určit i způsob. 

 Oznamovací způsob (slovesa v oznamovacím způsobu vyjadřují děj, který se už uskutečnil, 

teď se uskutečňuje, nebo uskuteční v budoucnosti - najdeme jej v oznamovacích i tázacích 

větách. 

       Např. Jdu domů. Přijedete už dnes? Myslela jsem, že mi napíšeš.     

 Rozkazovací způsob (je rozkaz, zákaz, prosba) - u sloves v rozkazovacím způsobu neurčujeme 

čas. 

Tvary rozkazovacího způsobu můžeme tvořit jen v těchto osobách: 

 v 2. osobě j.č.  - ty -piš, pracuj, pojď, přines, nemluv,…. 

 v 1. osobě mn.č.- my - pišme, pracujme, pojďme, přinesme, nemluvme,…. 

 v 2. osobě mn.č.- vy - pište, pracujte, pojďte, přineste, nemluvte,…. 

 

- Učebnice str. 84, str.92 - přečtěte si všechno, co je napsáno v modrém rámečku 

K procvičení můžete využít pracovní sešit str. 12/1,2,3 - písemně  

 

 Podmiňovací způsob (sloveso vyjadřuje děj, který by se mohl, uskutečnit, pokud by byla 

splněna určitá podmínka) 

 

Naučte se podle tabulky v učebnici na str. 93 Přehled tvarů podmiňovacího způsobu 

správné tvary pro jednotlivé osoby  

(pozor na 1. osobu j.č. já bych a 1. osobu mn.č. my bychom). 

 

Český jazyk – Podmět a přísudek 

K 12. a 13. zadání jste dostali malý růžový pracovní sešit Shoda přísudku s podmětem, 

který máte ještě ze 4. třídy (těm, kteří ho tu neměli, jsem listy okopírovala).  

Dostali jste je ve složce, kterou jste si vyzvedli ve škole při odevzdávání materiálů ke 2. 

kontrole. V růžovém pracovním sešitě/ na listech je vždycky nahoře návod a ke kontrole 

některých cvičení můžete využít Klíč vzadu v PS. Než začnete pracovat v tomto růžovém 

sešitě/na listech dočtěte si toto zadání do konce a projděte si všechny následující odkazy 

na učebnici a modré rámečky.  

 

- Malý růžový pracovní sešit Shoda přísudku s podmětem/ listy 

str.1,3,4 -12 - podtrhávejte si tužkou podmět a přísudek    

a pouze doplňujete podle zadání, nic nepište do sešitu. 

 

Připomeňte si: Základní větné členy jsou podmět a přísudek. 

Podmět bývá nejčastěji - podstatné jméno v 1. pádě, ptáme se na něj Kdo, co? 

Přísudek je sloveso, které vyjadřuje, co dělá podmět. 

 

Např. Hoši hrají fotbal.  

Kdo, co?..... hoši = podmět 

Co dělají hoši? ……hrají = přísudek 

 

 



 

Maminka zalévá na zahradě. 

Kdo, co?..... maminka = podmět 

Co dělá maminka? ……zalévá = přísudek 

 

Sestra se zlobí. 

Kdo, co?..... sestra = podmět 

Co dělá sestra? ……zlobí se = přísudek 

 

Petr bude slavit narozeniny. 

Kdo, co?..... Petr = podmět 

Co dělá Petr? ……bude slavit = přísudek 

 

- Učebnice str. 119, 120 - přečtěte si všechno, co je napsáno v modrých rámečcích 

Učebnice str. 120/5 podle vzoru si vyzkoušejte na folii 

 

- Učebnice str. 90 - Shoda přísudku s podmětem - přečtěte si všechno, co je napsáno 

v modrém rámečku 

K procvičení můžete využít učebnici str. 90/1,2,3 ústně nebo na folii 

 

Zopakování a vysvětlení učiva můžete najít i na těchto odkazech: 

slovesný způsob  

slovesný způsob 

rozkazovací způsob 

podmiňovací způsob 

 

Čtení - číst libovolnou vlastní knížku 

Probrané učivo z Čj 5. ročníku můžete také procvičovat na: www.onlinecviceni.cz     

www.pravopisne.cz      

 

 

 

Matematika – pracovní listy k 12. a 13. zadání jste ve složce při odevzdávání materiálů k 2. 

kontrole. Práci si rozdělte na dva týdny - 12. a 13. zadání. Matematiky je méně, abyste se 

mohli víc věnovat češtině. 

 

Probrané učivo z M 5. ročníku (počítání přes milion, písemné násobení, dělení,…) můžete také 

procvičovat na: www.onlinecviceni.cz   

Pokud byste si se zadanou prací nevěděli rady, můžete využít ke konzultaci e-mail: 

l.dvorakova@zszborovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=kXf_ajYadFA
https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz

