Dobrý den,
V uplynulých týdnech bylo hlavním úkolem seznámit se s jednoduchými a složenými tvary sloves, dále
zopakovat časování sloves, slovesný způsob (zatím hlavně oznamovací) a časy. V následujících týdnech se
zaměříme na zopakování těchto dovedností a na způsoby rozkazovací a podmiňovací.
-

Všechna cvičení si pište do sešitu.
Dle našeho zvyku si prosím, klidně stručněji, přepisujte do sešitu poučky z modrých rámečků.
Přečtenou literaturu si zapisujte buď do našich čtenářských archů, nebo na čistý list papíru, na kterém
budou tato kritéria: (název, vydavatelství, počet stran, hlavní postavy, úryvek z knihy, stručný popis
děje, vlastní obrázek k dílu a procenta vašeho hodnocení).

Úterý 24. 3.:
-

-

Str. 89 horní rámeček: Zamyslet se, zda jde vytvořit tvar zvratného slovesa od sloves: holit, pobavit,
zahrát.
- u minulého tvaru slovesa v rámečku „česal jsem se“ zkuste vymyslet, zda by mělo význam i bez
zvratného se, a pokud ano, jaký význam by to mohl být.
Cv. 89/3 vypracovat
Cv. 89/4 + jako opakování určit pád u podstatných jmen v daných větách
+ Opište si předposlední větu z cvičení (V sobotu…..) a nad všechna slova ve větě napište číslicí slovní
druh.

Středa 25. 3.:
-

Cv. 89/5 + U prvních 4 vět určit mluvnické kategorie všech podstatných jmen, která se v nich vyskytují.
(p., č., r., vzor)
Cv. 89/6
Cv. 90/1
Cv. 90/2 + Zkuste vymyslet věty:
o V první větě bude slovo maminky ve 2.p., č.j.
o V druhé větě bude slovo maminky ve 4.p., č. mn.
o Ve třetí větě bude slovo maminky v 1.p., č. mn.

Čtvrtek 26. 3.:
-

Str. 92 nadepsat ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB a opsat si modrý rámeček
Cv. 92/1 a) i b)
Cv. 92/2 a) i b) + U prvních 7 vět určit u podstatných jmen mluvnické kategorie

Pátek 27. 3.:
-

Cvičení 91/4 + U prvních 4 vět určit mluvnické kategorie sloves.

Úterý 31. 3.:
-

Cv. 92/3 a) i b)
Cv. 91/5
Cv. 92/6 + U sloves určete číslo (jednotné nebo množné)

Středa 1. 4.:
-

SLOH: opakování
Str. 80

Čtvrtek 2. 4.:
-

Nadpis PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
Opsat modrou tabulku

-

Cv. 93/1
Cv. 93/3

Pátek 3. 4.:
-

Cv. 94/4 Napsat ke každé otázce alespoň 2 věty
Cv. 94/5 + Cvičení klidně oznámkujte 😊

