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Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro práci na
interaktivní tabuli, popřípadě práci s dataprojektorem . Využít se
dá v předmětu český jazyk, ročníku šestém. Je součástí
tematického okruhu Jazyková výchova – 6. ročník.
Materiál je určený pro opakování a procvičování učiva. Při práci
žáci využívají internet.
Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: KRAUSOVÁ,
Z.,TERŠOVÁ, R.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a primu
víceletého gymnázia, Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003

Vytvořeno 23. února 2012

Podle obrázku vytvořte věty a určete
mluvnické kategorie u sloves

Např. Kamila velmi ráda lyžuje.

Osoba 3.
číslo jednotné
Čas přítomný
způsob oznamovací

Petr a Petra si malovali
pro radost.

Pavel bude hrát novou hru
po síti.

Osoba 3.
Číslo množné
Čas minulý
Způsob oznamovací

Osoba 3.
Číslo jednotné
Čas budoucí
Způsob oznamovací

Doplňte tabulku
Slovesný tvar
určitý
běhají

Osoba

Číslo

Čas

Způsob

psali bychom

uč se
tančil jsem

bude pracovat
Čas neurčujeme u způsobu rozkazovacího a podmiňovacího

Tabulka - řešení
Slovesný tvar
určitý
běhají

Osoba Číslo
3.

množné přítomný oznamovací

psali bychom

1.

množné

podmiňovací

uč se

2.

jednotné

rozkazovací

tančil jsem

1.

jednotné minulý

oznamovací

jednotné budoucí

oznamovací

bude pracovat 3.

Čas

Způsob

Z uvedených sloves vytvořte krátký příběh a
poté u nich určete mluvnické kategorie
BRUSLIT, UKLIDIT, HÁDAT,
ČÍST, PROZKOUMAT,
SPŘÁTELIT SE, PLAKAT
Slovesa nemusí jít za sebou a můžete použít
libovolnou osobu, číslo, čas i způsob

Doplňte správné tvary sloves
UVÍTAT – 3. os., č. j., čas min., zp. ozn.
JET – 3. os., č. mn., čas min., zp. ozn.
PRÁT – 3. os., č. jed., zp. podmiňovací
BĚHAT – 1. os., č. jed., čas přít., zp. ozn.
ULOVIT – 2. os., č. jed., zp. rozkazovací
MÍT – 3. os., č. jed., zp. podmiňovací
Tajenka vám prozradí, jak se latinsky nazývá SLOVESO
Pokuste se na internetu vyhledat anglický a německý překlad internet

Tajenka řešení
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UVÍTAT – 3. os., č. j., čas min., zp. ozn.
JET – 3. os., č. mn., čas min., zp. ozn.
PRÁT – 3. os., č. jed., zp. podmiňovací

ULOVIT – 2. os., č. jed., zp. rozkazovací

Y

MÍT – 3. os., č. jed., zp. podmiňovací

Anglicky – verb, německy – das Zeitwort

Zdroje


Všechny obrázky dostupné na www.office.microsoft.com
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