ČESKÝ JAZYK 6. TŘÍDA
OPAKOVÁNÍ UČIVA: POUČKY: ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

URČETE DRUHY ZÁJMEN ZÁJMEN:
1. TOMU-_____________MÁLOKDO_______________ČEHO_________________MOJE __________
SEBE_______________VÁS_________________KOMU________________SÁM_________________
NIC________________ČEMUSI________________COSI___________________NÁS______________
MNĚ______________SE MNOU_______________TEN______________MU____________________
TAKOVÝ______________VŠEHO______________COKOLI______________KAŽDÝ_______________
JAKÝ______________KTERÉMU_______________TVÝCH______________TENTO_______________
NIJAKÝ______________JEJICH____________NIČEHO______________ŽÁDNÝ________________

Řešení: Druhy zájmen
Tomu -ukazovací, málokdo- neučitá, čeho -tázací, moje- přivl., sebe- osob., vás- osob, komu- táz., sámukazovací, nic- zápor., čemusi- neurč., cosi- neurč., nás- osob, mně- osob, mnou- osob, ten- ukaz., muosob,. takový- ukaz., všechno- neurčitá, cokoli- neurč., každý- neurč., jaký- táz., kterému- táz., tvýchpřivl., tento- ukaz., nijaký- zápor., jejich- přivl., ničeho- zápor., žádný -zápor.

Procvičujte si zájmena ve vašem pracovním sešitě č. 2 (žlutý)str. 16/ 6 (mě/ mně- pravopis)
str. 17 -23 Klíč ke cvičením je na konci sešitu!

Druhy číslovek: opakujeme

Procvičování číslovek- pracovní sešit č. 2 / str. 24, 25
Klíč- na konci pracovního sešitu.

*DOMÁCÍ ÚKOL K ODESLÁNÍ:

Popiš svého spolužáka (postava,

vlastnosti, povaha, záliby,....).

*Své práce a případné dotazy k učivu mi posílejte na můj školní
e-mail: akaletova.zslipov@seznam.cz

NOVÉ UČIVO: V dalších hodinách se budeme učit o slovesech.
Tento zápis si jen zatím přečtěte!

SLOVESA
Vyjadřují děj, stav nebo změnu. Slovesa se časují.

Určujeme u nich:
*Osobu: trojí osoba
* Číslo: jednotné, množné
* Čas: 1. přítomný (dělám, děláš, děláte,...)
2. minulý ( dělal jsem, dělal jsi (dělals),...)
3. budoucí ( budu dělat, udělám,...)
* Způsob : oznamovací ( děláme, dělal jsem, budu dělat,..)
rozkazovací ( dělej, dělejme, dělejte!
podmiňovací ( dělal bych, dělal bys ,dělal by, dělali bychom,
dělali byste, dělali by)

PRAVOPIS:
TO JSI NAPSAL. = TOS NAPSAL.
KDE JSI TO SLYŠEL? = KDES TO SLYŠEL?
Pozor! SMÁL SES? VRÁTIL SES? PŘÁL SIS? - zvratné zájmeno se, si- pouze ses, sis

SLOVESNÉ TVARY
*TVAR URČITÝ ( má osobu a číslo- např. maluji)
TVAR NEURČITÝ ( INFINITIV- nevyjádří osobu a číslo- např. malovat)

* SLOVESNÝ TVAR JEDNODUCHÝ – jedno sloveso ( spí, směje se, spi, směj se)
SLOVESNÝ TVAR SLOŽENÝ – více sloves ( smál jsem se, přál bych si, stál, stáli)

Všechny tvary sloves v minulém čase jsou složené ( psal, psala,..)- tvary
zakončené na – l,- la,- li,… jsou „příčestí minulé“

*ČASOVÁNÍ SLOVES - pouze u oznam.způsobu
U oznamovacího způsobu rozlišujeme trojí čas.
1. ČAS PŘÍTOMNÝ- dělám, děláš, dělá
2. ČAS MINULÝ- dělal, dělala, dělalo, dělal jsem,..
3. ČAS BUDOUCÍ a)- budu malovat
b)-namaluji
PRAVOPIS- V přítomného čase- vždy – í ………………Ženy kreslí. Muži kreslí.

* ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB- vyjadřuje pouze osobu a číslo!
Piš! Pišme! Pište! Začni! Začněme! Začněte!
*PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB- vyjadřuje osobu a číslo!.......str.90
a) přítomný- dělal bych, dělal bys
b) minulý- byl bych dělal, byl bys dělal
Já bych

My bychom

Ty bys

Vy byste

On by

Oni by

Abych dělal, abys dělal, kdybych dělal, kdyby dělal, kdybychom dělali

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE: MOJECESTINA. CZ, PRAVOPISNE.CZ

