
11. – 15. 5. 

ČJL 

Přehled mluvnice - přepsat 

vzor PŘEDSEDA 

Podle vzoru předseda se skloňují podst. jména rodu mužského životného, která jsou  

v 1. p. č. jedn. zakončena na koncovku -a 

 

vzor SOUDCE 

Podle vzoru předseda se skloňují podst. jména rodu mužského životného, která jsou  

v 1. p. č. jedn. zakončena na koncovku -e 

!!!!POZOR 

5. pád podst. jmen podle vzoru SOUDCE je totožný s 1. pádem 

1. pád - soudce, obhájce,…     5. pád – soudce! obhájce!,… 

5. pád podst. jmen podle vzoru MUŽ končících na -ec má jiný tvar než v 1. pádu 

1. pád – letec, cizinec,…         5. pád – letče!, cizinče!,… 

 

Přehled mluvnice - přepsat 

Podstatná jména obecná 

Označuji kteroukoli osobu, zvíře, věc, …  

Píšeme s malým počátečním písmenem.  

 

Podstatná jména vlastní 

označují jednu konkrétní osobu, zvíře nebo věc. 

Píšeme s velkým počátečním písmenem. 

osoby: Radka Nováková,… 

příslušníci národů: Čech, Ital, Francouz,… 

zvířata: Micka, Rek,… 

města a vesnice: Břeclav, Henčlov,…. 

ulice a náměstí: ulice Jiráskova, Václavské náměstí,… 

hory a pohoří: Špičák, Jeseníky,… 

vodstvo: Středozemní moře, Morava, Vranovská přehrada,… 

světadíly, státy, země: Afrika, Polsko, Itálie,… 

 

 

 



do sešitu: uč 109/5 

                      111/2 (po 4 řádcích – opisovat celé věty) 

                      112/4, 5 

ústně 109/4 – přiřazovat ke vzorům rodu mužského 

          110/7, 8, 9 

          111/3            112/8 

pročíst str 113 

PS 20 a 21 – celé 

 

AJ 

slovíčka do slovníčku – UNIT 3 

sweet shop    [swiːtʃɒp] cukrárna 

worm [wɜːm] červ 

fresh [freʃ] čerstvý 

lollipop [ˈlɒlɪˌpɒp] lízátko 

licorice [ˈlɪkərɪs] lékořice 

 

uč str 9 – procvičovat rozhovor otázky typu  

Can I have…..    … Here you are. (Mohu dostat ……  Tady máte) stejně jak na str 9 nahoře 

písemně do sešitu napsat 4 otázky a odpovědi na potraviny v 8 rámečcích - vybrat si 4… (stejně jak nahoře na straně 

9) 

další den – udělat zbylé 4 obrázky – otázky a odpovědi 

PS str 9 

M 

uč str 26 – přepsat rámeček dědy Lesoně 

26/19    

uč 44/2, 3 

uč 49  - přepsat rámeček dědy Lesoně 

46/11, 12 

PS 31 celá 

 

ticket [ˈtɪkɪt] lístek 

station [ˈsteɪʃən]stanice, nádraží 

bring [brɪŋ] přínést 

was [wɒz]byl (min. čas) 

the next   [ð nekst] další 

already [ɔːlˈredɪ] již, už 

 



 


