
Seznam úkolů č. 12 na pondělí, 30.3.2020  Jméno: 

Datum zadání: 29.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do úterý, 31.3. do 8 h ráno 

Podařilo se ti otevřít přílohu s audionahrávkou? Napiš mi odpověď na otázku, kterou jsem vám 

v závěru položila: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Český jazyk: 

1. Nejprve lehké procvičování - slovní druhy: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3013 

Tvoje úspěšnost: ……………………………………….. 

2. V posledních dnech jsme se učili určovat podmět a přísudek. Zkus doplnit: 

Přísudek je vyjádřen vždy …….(slovní druh) v ….. (určitém x neurčitém) tvaru.  

Podmět je vyjádřen nejčastěji ….. (slovní druh), ale i např. …….. (další slovní druhy. Podmět musí být 

vždy v …..  pádě. Ptáme se na něj: …… + ……..? 

Kontrola: slovesem, určitém, podstatným jménem, zájmenem, přídavným jménem, číslovkou, infinitivem slovesa, kdo,co, 

přísudek 

3. V daných větách vyznač přísudky tyrkysovou a podměty růžovou: 

Slunce zapadlo. Ema se se svými kamarádkami vracela z procházky. U rybníka se tvořila lehká mlha. 

Nad vodní hladinou kroužil hmyz. Občas vyskočila stříbřitá rybka. Co se to děje támhle u břehu? To 

jen kvákají žáby. Z rákosí se ozývá divoká kachna. V nedalekém křoví zakřičel bažant. Ema dýchá vlahý 

večerní vzduch.  

4. Také jsme se učili: Co píšeme v koncovkách sloves v přítomném a budoucím čase? …  Kdo 

odpověděl „měkké i/í“, má pravdu! 

Které pravidlo platí, když doplňujeme i/y v předponě nebo v kořeni slova? ….   Kdo 

odpověděl „vyjmenovaná slova“, má pravdu! 

Které pravidlo platí, když doplňujeme i/y v koncovkách podstatných jmen? ….   Kdo 

odpověděl „vzory podstatných jmen“, má pravdu! 

Toto si nyní procvičíme. Slova z nabídky přepiš do správného sloupce tabulky podle 

zdůvodnění a doplň i/í/y/ý (nemusíš přepisovat celé slovní spojení, piš jen doplněné slovo): 

Nabídka: Um_t, nádob_, p_še ledab_le, sklop_ uši, l_ška zb_střila, Maruška zdrav_ všechny sousedy,, 

strom_ kvetou, L_bor slav_ narozeniny, starob_lý náb_tek, vlak zastav_, pevné zdrav_, v cihelně se 

pál_ cihl_, zedníci stav_ dom_, líb_ se mi dlouhé vlas_, ovoce s červ_, vysvětl_ mi to, po cestě leze 

slep_š, slep_š mi letadlo, na závodníkov_, přijíždějí dva posl_, nové pedál_, Jitka kresl_ květy, m_dlo 

Vyjmenovaná slova Vzory podstatných jmen Sloveso v přítomném čase 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3013


 Správné řešení najdeš na konci dnešní češtiny. Nyní ti jen prozradím, že všechna okýnka tabulky 

budou vyplněná. 

Teď si dej 10 – 20 minut přestávku. Protože tě čeká nové, těžké učivo. 

5. Nové učivo 

Už víme, že v koncovkách sloves v přítomném a budoucím čase píšeme vždy měkké i/í. Dnes se 

začneme učit, jak je to v čase minulém. Abychom si rozuměli, musíme si ještě říct, že tvary minulého 

času, které jsou zakončené na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la (např. jedl, jedla, jedlo, jedli, jedly, jedla) se 

nazývají „příčestí minulé“ 

V minulém čase platí pravidlo, které se jmenuje Shoda přísudku s podmětem. To znamená, 

podmět se s přísudkem shodli, že budou mít stejné i/y (nebo -a) v koncovce 

(kromě několika výjimek, o kterých si řekneme později). 

Například:             Urči rod podmětu:  Napiš koncovku slovesa  

         v minulém čase 

Dravci kroužili nad poli. ……. Mužský životný…   … měkké   -i… 

Naši psi dnes ještě nežrali. ………………………………..   …………………. 

Domy stály těsně vedle sebe.  ………mužský neživotný  …tvrdé    -y… 

Stromy rozkvetly.  ……………………………………  ……………………… 

Dívky cvičily na hrazdě.   ……….ženský……………….  …tvrdé    -y… 

Zahrady se zazelenaly. …………………………………..  …………………………. 

Jablka dozrávala.  ………..střední…………….  … koncovka -a…. 

Koťátka se batolila kolem kočky.  …………………………..  ………………………… 

 

Dnes jsme se naučili důležité pravidlo: 

Když je podmět rodu:       mužského životného        píšeme v příčestí minulém -i 
                                              mužského neživotného    píšeme v příčestí minulém -y 
                                              ženského                             píšeme v příčestí minulém -y 
                                              středního                             píšeme v příčestí minulém -a 

 

Např.: 

Muži jedli                   Hrady stály.                    Ženy zpívaly.                  Štěňata štěkala. 

Žlutou tabulku a příklady pod ní si opiš do sešitu ČJ A 

6. Zkus doplnit:  

Kohouti kokrhal_. Žáby kvákal_. Kuřata pípal_. Psi štěkal_. Husy kejhal_. Káčata plaval_ po 

vodě. Tygři lovil_ zebry. Lvice se vyhříval_ na slunci. Slůňata stříkal_ vodu kolem sebe. Kluci 

hrál_ fotbal. Holky hrál_ vybíjenou. Batolata se batolil_ v trávě. Trenéři připravoval_ mužstvo 

na náročný zápas. Naše plavkyně vyhrál_.  

 



Zkontroluj si řešení: 

Kohouti kokrhali. Žáby kvákaly. Kuřata pípala. Psi štěkali. Husy kejhaly. Káčata plavala po 

vodě. Tygři lovili zebry. Lvice se vyhřívaly na slunci. Slůňata stříkala vodu kolem sebe. Kluci 

hráli fotbal. Holky hrály vybíjenou. Batolata se batolila v trávě. Trenéři připravovali mužstvo 

na náročný zápas. Naše plavkyně vyhrály.  

Tak co, jak se ti to povedlo? …………. 

 

Řešení tabulky ze cvičení 4. Zkontroluji si: 

Vyjmenovaná slova Vzory podstatných jmen Sloveso v přítomném čase 

Umýt nádobí sklopí 

Píše stromy zdraví 

ledabyle zdraví slaví 

Liška cihly zastaví 

zbystřila domy pálí 

Libor vlasy staví 

Starobylý červy líbí se 

nábytek závodníkovi vysvětli 

slepýš Posli slepíš 

mýdlo pedály kreslí 

 

A jak se ti povedlo cvičení 4? 

 

Co bylo dnes těžké? 

Co bylo dnes lehké? 

 

Matematika:  

Teď si „odpočineme“. Zadej si do vyhledávače v googlu následující odkaz: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000005/video/757418 

Jak se ti to líbilo? ………………………….. 

Co sis zapamatoval? ………………………….. 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000005/video/757418

