
Český jazyk – 6.třída 

19. zadání 

1. Zápis do sešitu – nadpis Slovesa 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují 

- děj- běhat, zpívat, tančit 

- stav- sedět, čekat, těšit se 

- změnu stavu- zčervenat, změnit se 

Slovesa se objevují v tzv. slovesném tvaru 

- určitém – vyjadřují osobu, číslo, způsob a čas – děláš, psali jsme, učili by se 

- neurčitém- nevyjadřují tyto mluvnické kategorie- dělat, psát, učit se/ infinitiv/ 

Slovesa mohou být vyjádřena  

- jedním slovesem = slovesný tvar jednoduchý / pracuje, utíkali, jdou/ 

- více slovesy = slovesný tvar složený / pracovali jste, utíkali by, byli bychom šli/ 

Mluvnické kategorie: 

Osoba – 1., 2., 3. 

Číslo – jednotné množné 

Čas – minulý, přítomný budoucí 

Způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací 

Doplňme tabulku/ nachystej si ji na on-line hodinu/: 

infinitiv 2.os., č. mn., 
zp.roz. 

1.os., č.j., 
zp.podm. 

2.os., č.j., 
zp.ozn.,min.čas 

3.os.,č.mn., 
zp.ozn., přít.čas 

Hrát si     

   Počítal jsi  

Učit se     

 Běžte     

  Dělali bychom   

    Křičí  
 

2. Práce s učebnicí – bílá učebnice 

str. 54/ cv.2a, b – ústně str. 55/ cv.3 – ústně  

str. 55/ cv.5a – písemně do školního sešitu, cv.5b,c – ústně 

3. Pracovní sešit 

str.41/ cv. 1, 2 



str. 42/ cv. 3a, b 

str. 44/ cv.1, 2 

str.45/ cv.3 

4. Literatura – odpověz na otázky k textu v PS na str.41 – Robinson Crusoe – odpovědi zapiš 

do literárního sešitu 

a) Jaká doba uplynula od příchodu Robinsona na ostrov?  

b) Setkal se Robinson s dalším člověkem? 

c) Jak se pokusil Robinson zjistit něco o obyvatelích ostrova? 

d) Kde našel Robinson své nové obydlí? 

e) Nahraď synonymem slovo příbytek, torba 

5. Pravopis – písemně do sešitu 

 - napište v množném čísle: modrooký kocour, líný bratr, tichý mládenec, pestrý bažant, 

častý návštěvník, krotký beránek, modrý pták, plachý zajíc, nezkušený kolega, hrdý kůň, zlatý 

křeček, chytrý hoch. drahý přítel, blízký příbuzný, divoký holub, slavný zpěvák 

- vytvořte přídavné jméno na – ský,- cký, - ští, - čtí 

př.: / Česko/ filmaři- čeští filmaři 

/ Paříž/ umělec, / město/ člověk, /Rakousko/ diplomaté, / Francie/ obchodník, / moře/ 

živočich, / Anglie/ fotbalisté, / Liberec/ loutkář, / Rusko/ spisovatelé, / Německo/ občané 

6. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – dle kódu v PS na str.41- osoba a číslo, 

slovesné způsoby, rozkazovací způsob, tvar jednoduchý a složený 

http://www.skolasnadhledem.cz/

