
Seznam úkolů č. 5 na čtvrtek, 19. 3. 2020  Jméno: 

Datum zadání: 18.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do soboty, 21.3. večer 

ČJ:   

1. Nejprve si udělej doplňovačku 29/30 do pracovního sešitu Vyjmenovaná slova, který máš doma. 

Důležité: zkontroluj si s řešením na str.57. Pozor, oni tam nevypisují všechna doplněná slova, ale 

jen …………………………………………………………………. (doplň, která 😊) 

2. Potom si vyzkoušej on-line doplňovačku na již známé adrese, ale tentokrát na koncovky 

podstatných jmen – zde: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=62&sel=1 (Ps? Řadíme mezi šelm?) 

Napiš mi, jak jsi byl úspěšný: ………………………………………………………………….. 

3. Pozor, teď to přijde: 

Dnes poprvé smícháme v jednom cvičení učivo „vyjmenovaná slova“ a učivo „koncovky 

podstatných jmen“.  

Připomeň si: VS (=vyjmenovaná slova) používáme, když je i/y v kořeni nebo v předponě slova. 

Například: vyučená – v předponě, zamyslel se – v kořeni – příbuzné ke slovu „myslet“, umím – 

není vyjmenované slovo              

Vzory podstatných jmen (PJ) tehdy, když je i/y v koncovce slova. 

Koncovky podstatných jmen doplňujeme podle toho, k jakému vzoru slovo patří, například: psi 

(=páni) jsou dravé šelmy (=ženy) 

 

Když teď budeš doplňovat i/y, piš do závorky za slovo, zda se jedná o učivo „vyjmenovaná slova“ 

(zkratka VS) nebo „vzory podstatných jmen“ (zkratka PJ) 

Například:  

Hlemýžď (VS) si to pelášil do blízké (VS) vsi (PJ). 

 

Doplňuj i/y a zdůvodňuj (VS) / (PJ): (v závorkách si můžeš nejprve smazat tečky) 

V_tr (.. ) v_vrátil ( ..) v_sokou ( ..) jedl_ (.. ). Naši hokejisté v_hráli ( ..), jejich v_tězstv_ ( ..) ( ..) nás 

potěšilo. Holub_ ( ..) je zb_tečné ( ..) krmit. Pomáháme mamince um_vat ( ..) nádob_ ( ..).V kotl_ ( 

..) b_la ( ..) horká voda. Ve větv_ch ( ..) zp_vají ( ..) pěnkav_ ( ..). To nemám na m_sl_ ( ..) ( ..). Na 

pol_ ( ..) v_rostlo ( ..) zel_ ( ..). Um_š ( ..) připrav_t ( ..) houb_ ( ..)? V p_tl_ ( ..) ( ..) b_la ( ..) díra. 

Brz_ ( ..) začnou kvést l_p_ ( ..) ( ..). 

 

Nové učivo:     Doplň tabulku.   

 Včera jsme se učili, že u sloves rozlišujeme čas minulý, přítomný a budoucí. Dnes si zkusíš časovat 

sloveso „číst“ ve všech těchto časech:  

 Čas minulý Čas přítomný Čas budoucí 

infinitiv psát číst psát číst psát číst 

1.os.,č.jedn. Já jsem psal 

 

Já jsem četl 

 

Já píšu Já …… Já budu 

psát 

Já ……  

 

2.os.,č.jedn. Ty jsi psal Ty ……… Ty píšeš Ty …… Ty budeš 

psát 

Ty ……  

 

3.os.,č.jedn. On psal 

Ona psala 

Ono psalo 

On …………. 

Ona ……… 

Ono ……… 

On píše 

Ona píše 

Ono píše 

On ……  

Ona ……  

Ono ……  

 

On bude 

psát 

Ona bude 

psát 

 

Ono bude 

psát 

On  ……  

Ona ……  

  

Ono ……  

 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=62&sel=1


 

1.os.,č.množ. My jsme 

psali 

My ….. My píšeme My ……  

 

My 

budeme 

psát 

My ……  

 

2.os.,č.množ. Vy jste psali Vy ………… Vy píšete Vy ……  

 

Vy budete 

psát 

Vy ……  

 

3.os.,č.množ. Oni psali 

Ony psaly 

Ona psala 

Oni ….. 

Ony ….. 

Ona ………… 

Oni píšou 

Ony píšou 

ona píšou 

Oni ……  

Ony ……  

ona ……  

 

Oni budou 

psát 

Ony budou 

psát 

Ona budou 

psát 

Oni ……  

 

Ony ……  

ona ……  

 

 

M: 

Dnes si jen zopakujeme písemné výpočty. Příklady si přepiš na papír, vypočítej a sem jen dopiš 

výsledek. 

2 357 409  2 357 409  2 357 409  2 357 409   :  87 = ………….. 

   456 789  -  456 789  .          708 

………………  ………………  ……………… 

 

AJ: 

Pracuj podle učebnice str. 24 a 25. Doplň tabulku: 

Question = otázka: Česky: Your answer =Tvoje odpověď: 

Which animals are funny?   

Which animals are friendly?   

Which animals are dangerous?   

Are Jack and Greg animals?   

Are Jack and Greg dangerous?   

Are Jack and Greg funny?   

 

Další zprávy: 

- Informatiku se učíme denně, když dopisujeme do pracovních listů na počítači 😊 

- Výtvarná výchova dnes odpadá 😊 

- Doufám, že pokračujete ve čtení svých knih – už jsem vyrobila nové hvězdičky na čtenářské 

hvězdy 😊 

- Kdo chce, může mi odpovědět: 

Pracuješ doma do školy sám, nebo ti někdo pomáhá? 

Kolik přibližně času ti práce do školy zabírá?  

Těším se na vaše odpovědi. Zatím se mějte hezky a poslouchejte rodiče! 


