ČJ: (13. 5. - 19. 5.)
SLOVESA - Slovesný způsob
1. Opiš do sešitu ČJ-D:
Slovesa svým tvarem vyjadřují osobu (první, druhou, třetí), číslo (jednotné nebo množné),
způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) a čas (minulý, přítomný, budoucí).
Např. budeme se učit: os. 1., č. mn., zp. oznam., čas bud.
Nejčastěji jsou slovesa ve způsobu oznamovacím. Pouze v tomto způsobu určujeme čas!
2. ÚSTNĚ urči osobu, číslo, způsob a čas těchto sloves: protékají, třpytila se, vítáš, budu mít,
napíšeme, utíkali jste, lyžovali, zavolá, hraje si, nabízím, budou psát, napíšou.
Nápověda - způsob je vždy oznamovací!

3. Napiš do ČJ-D: urči osobu, číslo, způsob a čas těchto sloves:
objevilo se přivedeš chodíme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opiš do sešitu ČJ-D:
Slovesný způsob rozkazovací vyjadřuje rozkaz, výzvu nebo zákaz. Např. zpívej! nezpívejte!
Rozkazovací způsob se tvoří jen:
 ve 2. osobě čísla jednotného (ty - piš)
 v 1. osobě čísla množného (my - pišme)
 ve 2. osobě čísla množného (vy pište)
2. Čti učebnice ČJ str. 154 - oranžový rámeček
 Čti nahlas, soustřeď se.
 Do ČJ- D opiš Pozor na pravopis! (na konci) Uhas - oni uhasí, … atd.
3. Napiš do ČJ-D, učebnice str.156/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opiš do sešitu ČJ-D:
Slovesný způsob podmiňovací vyjadřuje děj, který by mohl nastat.
Např.
1. os. psal bych
1. os. psali bychom (by jsme i bysme je špatně)!!!
2. os. psal bys
2. os. psali byste (by jste je špatně)!!!
3. os. psal by
3. os. psali by
Podmiňovací způsob vždy poznáme podle tvarů: bych, bys, by, bychom, byste, by.

2. Čti učebnice ČJ str. 156 - oranžový rámeček
 Čti nahlas, soustřeď se na text o spojkách.
3. Ústně: učebnice 157/2(pokračuje na 158) slovesa čti ve způsobu podmiňovacím, na začátek
věty přidej kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
VZOR:
- se ponořila pod mořskou hladinu, uviděla - nádherný neznámý svět. (já)
Kdybych se ponořila pod mořskou hladinu, uviděla bych nádherný neznámý svět.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ústně: učebnice str.161/1

2. Napiš do ČJ-D, učebnice str. 161/2 (NABÍDKA SLOVES JE POD TEXTEM!) Barevně podtrhni
slovesa.
3. Pracuj na pracovním listu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pracuj na pracovním listu

