
20. 4. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou slovesa. 
Všichni je dobře poznáte, ale nejprve si tento týden zopakujeme, co o nich všechno znáte. 
Procvičíme si své znalosti ve cvičeních. Příští týden přidáme nové informace.
Druhým tématem bude opakování literatury – slibovaný testík z pojmů.

Takže hezky popořadě. :-)
 
1. Prohlédněte si doporučená videa s výkladem.
2. Nalepte si, nebo přepište do tahákového sešitu přehled slovesných kategorií, které zatím 
známe.
3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.
4. Vyplňte testík z literatury. Odkaz Vám pošlu e-mailem. 

1. Doporučená videa

• Slovesné kategorie - osoba, číslo, čas  

- v tomto videu je zopakováno, co už znáte ze třetí třídy o slovesech, pro někoho 
primitivní, pro někoho nutné zopakovat :-)

- toto první video tedy není povinné pro ty, kteří už znají

• Slovesa – přehledně  

- toto video je povinné pro všechny!!!

- tady si přehledně zopakujeme vše, co známe o slovesech z předchozích ročníků

• Slovesný způsob  

- toto video je také povinné!!!

- nenechte se zmást tím, že je pro 4. třídu, je to opakování slovesného způsobu, který jste 
možná někteří pozapomněli, takže si musíme připomenout :-)

2. Přehled do takáhového sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=VA2iS0GU13Q
https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs
https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM


Slovesné kategorie

OSOBA 1., 2., 3. (já, ty, on...)

ČÍSLO jednotné, množné

ZPŮSOB oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

ČAS minulý, přítomný, budoucí

· Nalep, nebo přepiš do tahákového sešitu, vyfoť a pošli na adresu 
polepycj@seznam.cz. 
Termín odevzdání: 23. 4. 2020

3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

- všechny informace najdete na nástěnce 

4. Vypracujte testík z literatury

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem

- na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test odeslala

- pracujte se sešitem, hledejte informace kdekoliv

- pozor, test lze odeslat jen jednou

- když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně

- termín odevzdání 24. 4. 2020


