
V. C    Učivo    15. 04. 2020 

 

Matematika 

Dnes budeme pokračovat v učebnici na str. 3 (nafocený list). Stále se jedná o opakování již 

probraného učiva, takže by vám nemělo dělat větší potíže. Ústně si procvičíte slovní úlohy str. 

3/ cv. 2, 5, 6. Do sešitu pak vypracujete zcela samostatně str. 3/ cv. 7 – celé, 10 – slovní úloha 

(zápis, výpočet, odpověď). Nafoťte a pošlete. 

 

Český jazyk – jazyková výchova 

Minulý týden jsme dokončili číslovky. Dalším tématem jsou slovesa. Slovesa patří do skupiny 

ohebných slov – dají se časovat (časováním mění svoji koncovku). Slovesa vyjadřují vždy 

nějaký děj nebo činnost. Slovesné tvary mohou vyjadřovat osobu, číslo a také čas. 

Osoby: 

jednotné číslo     množné číslo 

1. os. - já     1.os. - my 

2.  os. -ty     2. os. - vy 

3. os. – on, ona, ono    3. os. - oni, ony, ona  

 

Slovesný čas: 

1. minulý – již se odehrál (včera, vloni, před hodinou, před vteřinou, před 100 lety, atd.) 

2. přítomný – odehrává se právě teď 

3. budoucí – teprve se odehraje (zítra, za rok, za den, za milion let, za vteřinu, atd.) 

 

Tvar slovesa, u kterého dokážeme určit osobu, číslo a čas se nazývá určitý (učil, seděla, 

hraje, vyhraje,…). 

Slovesný tvar, u kterého osobu, číslo ani čas nedokážeme určit, se nazývá neurčitý tvar 

neboli infinitiv – obvykle končí na –t, -ti (uklízet, hráti, kreslit, znáti, apod.).  

 

U sloves rozlišujeme i tvary jednoduché – jsou tvořeny pouze jedním slovem – hraje, 

přemýšlí, kreslil, atd. Řadíme k nim i slovesa se zvratným se, si – hraje si, loudal se, … - 

nazýváme je zvratná slovesa.  

Ostatní tvary, které jsou složeny z více slov, nazýváme tvary složené – např.: hledal jsi, hráli 

bychom, maloval by,…). 

Všechno, co jste teď četli, jsme se už učili vloni. Takže také žádná novinka. 

 

Dnešním úkolem bude přečíst si v učebnici na str. 85 a 86 všechny poučky. Potom si jako 

rozcvičku uděláte pouze ústně cv. 2/ str. 85. Šlo vám to krásně! A teď si otevřete sešit a 

napíšete do něho cv. 3/ str. 86 ab. Modře podtrhnete jednoduché slovesné tvary a červeně 



složené slovesné tvary. Pod cvičení napíšete počet zvratných sloves a počet infinitivů. 

Nafoťte a pošlete. 

 

Český jazyk – literární výchova 

Dnes využijeme k literární výchově učebnici ČJ na straně 85. Přečtete nahlas cv. 1 a odpovíte 

na všechny úkoly pod cvičením včetně g – pouze ústně.  

 

Hezký den   V 

 

 

 

 


