
Ahoj sedmačky a sedmáci!    (čtěte prosím vše postupně, pomalu a popořádku a třeba i víckrát) 

základní znalosti o číslovkách jsme si zopakovali (kdo ještě úkoly neposlal, neváhejte), a tak pokročíme ve slovních 

druzích ke slovesům. U zájmen, číslovek i sloves se máme letos naučit i nové učivo. Při učení na dálku si na to 

netroufám, tak nám to zůstane na další školní rok. Ovšem tyto základy, které opakujeme, budete muset zvládat, 

umět, ať můžeme pokračovat v nové látce. Tak svědomitě procvičujte a opakujte a neopomíjejte ani online 

cvičení, která vám hledám. V nich si můžete ještě více procvičit a upevnit to, co máte znát. 

Slovesa 

jak víte, vyjadřují činnost, děj, stav, změnu stavu, co někdo dělá, co se s někým/něčím děje. 

Je to také ohebný slovní druh, ale na rozdíl od jmen se časují=mění tvary podle osob. 

Slovesné osoby jsou vždy tři pro jednotné i množné číslo (1.já, 2.ty, 3.on/ona/ono=jednotné číslo, 1.my, 2.vy, 

3.oni/ony/ona=množné číslo). Veškeré časování je přehledně uvedeno v učebnici na straně 10.  

Zkuste si připomenout v pracovním sešitě ve cvičení w2 na straně 7 (vypracujte a pošlete). 

Slovesa mohou vyjádřit trojí slovesný způsob: oznamovací (oznamujeme, že někdo něco dělá, že se něco děje) 

jedn.č. 1.já píšu, 2.ty píšeš, 3.on píše, množ.č. 1.my píšeme, 2.vy píšete, 3.oni píšou/píší, rozkazovací (přikazujeme, 

ať někdo něco udělá) 2.osoba čísla jedn. ty piš!, 1. a 2. osoba čísla množ. my pišme! vy pište! a podmiňovací (děj 

proběhne, bude-li splněna nějaká podmínka, ke slovesu přidáme pomocné sloveso být: bych, bys, by, bychom, byste, 

by) 1.já bych psal, 2.ty bys psal, 3.on by psal, 1.my bychom psali, 2.vy byste psali, 3.oni by psali, nebo také abych, 

abys, aby…případně kdybych, kdybys, kdyby,…. 

Procvičte v pracovním sešitě: w3 na str 7 (vypracujte a pošlete). 

Oznamovací způsob může vyjádřit trojí čas-přítomný-píšu, píšeš,….minulý-psal jsem, psal jsi, psal/a/o….budoucí-

budu psát, budeš psát,… 

Vše opět přehledně na straně 10 v učebnici. 

Na straně 11 v učebnici ze cvičení w1 vypište do sešitu všechny slovesné tvary a určete osobu, číslo, způsob a čas (jen 

u způsobu oznamovacího). Vytištěná tabulka vám napoví, kolik slovesných tvarů je tam celkem (z tohoto počtu jsou 2 

infinitivy, kde nic neurčujeme). Vypracujte a pošlete. 

 

 Úkoly posílejte na: starycestina@gmail.com (jinam ne!). 
 

 Zase se pokusíme vše důležité připomenout na telekonferenci (časy a odkaz zůstávají: 7.A 

pondělí 13.30-14.15 hodin, 7.B středa 13.30-14.15 hodin, https://telekonference.eu/join/koo59k více viz 

zadání ČJ 20. 4.) 

 

Online cvičení: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/349 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/slovesa/mluvnicke-kategorie-sloves 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051 

 

To je na tento týden vše. Mějte se hezky.  

Lada Ocásková   
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