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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů. 

Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, 

názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 

zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni  

k hodnotnějšímu učení.  

V pracovním listu si děti opakují a rozšiřují znalosti o slovesném 

způsobu. Žáci přiřazují ke slovesům jejich způsob, slovesný způsob 

některých sloves tvoří, převádí slovesa z infinitivu do konkrétních 

tvarů sloves v rozkazovacím způsobu a pomocí podmiňovacího způsobu si 

dále rozšiřují slovní zásobu. Tato práce slouží k opakování a fixaci 

učiva o slovesech zábavnou formou. 
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Plněné výstupy: 

Žák určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, způsob, čas; 

vyhledá složené tvary slovesa; určuje slovní druhy plnovýznamových 

slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu. 

Klíčová slova: 

Slovesa, časování, mluvnické kategorie, způsob oznamovací, způsob 

podmiňovací, způsob rozkazovací. 
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