
JAZYK ČESKÝ + VÝTVARNÁ VÝCHOVA (PONDĚLÍ 1. 6.) 
 

DNES BUDEME VE ŠKOLE PRACOVAT PO MALÝCH KRŮČCÍCH SE SLOVY A AŽ NA 
KONCI DNE SE DOZVÍME „PRAVDU“. ZKUS TO TAKÉJ 
Při jednotlivých úkolech Tě několikrát vyzvu, ať mi je vyfotíš a zašleš, jestli 
chceš, můžeš postupně, jestli chceš, můžeš naráz. 
Omluv, pokud nezareaguju hned – učímJ 
Odpoledne také budu pomáhat na atletickém stadionu v Uh. Hradišti, tak 
doufám, že Tvé čekání na mé odpovědi nebude dlouhé. Budu se snažit!!! 
Vydrž se až do konce nepodívat na internetJ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
1) Vytištěný pracovní list určený k rozstříhání rozstříhej na jednotlivé části (24 
okýnek) 
↓ 
2) Slova roztřiď na podstatná jména a přídavná jména (12 a 12 slov) – pokud máš 
možnost, vyfoť a pošli mi, zkontroluju 
↓ 
3) Teď pracuj jen s kartičkami podstatných jmen a seřaď je podle abecedy – zase 
vyfoť 
↓ 
4) Opět jen kartičky s podstatnými jmény roztřiď podle rodu – vyfoť 
↓ 
5) Byly zastoupeny všechny rody? Odpověď mi pošli 
↓ 
6) Teď pracuj jen s kartičkami mužského rodu a vzpomeň si, na jaké dvě skupiny 
ještě mužský rod dělíme. Zjisti, do které skupiny by kartičky rodu mužského 
patřily – napiš mi 
Nápověda: pomůže ti 1. a 4. pád čísla jednotného 
↓ 
7) Nyní za pomocí 1. a 2. pádu čísla jednotného zkus přiřadit kartičky také ke 
vzoru (na pomoc si můžeš vzít učebnici s. 71) 
↓ 
8) Na Školákovu si procvič skloňování vzoru PÁN a MUŽ (ostatní vynechej), pokud 
budeš potřebovat, i několikrát 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-
muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm 
↓ 
lístečky nevyhazuj, budeš je ještě potřebovatJ 



↓ 
9) PS Provičujeme… s. 22/8 (vybarvování housenky dvěma barvami + přepis) 
a PS Provičujeme… s. 22/10 (do okénka pro vzor zapsat i zkratkou živ. nebo 
neživ.) – pomáhej si učebnicí s. 71; po dokončení mi pošli, ať se podívám, jak jsi 
zvládl(a) 
↓ 
10) Další vytištěný PL s. 42 – (s pomocí učebnice – tabulka se vzory na s. 71) – 
pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš mi, vysvětlím! 
nemusí být celé hotovo dnes, po dokončení zašli 
↓ 
11) VILMA – poslech kapitoly 8 a 9 (posláno na váš školní email) 
↓ 
12) znovu KARTIČKY – přilož k podstatným jménům přídavná jména tak, jak 
myslíš, že k sobě patří 
↓ 
13) Co myslíš, že tyto názvy znamenají? Napiš mi svůj tip a já ti to řeknuJ a také 
ti pošlu správné seřazení (VYDRŽ TO PROSÍM A NEBÁDEJ NA INTERNETU) 
↓ 
14) VV – vyber si jeden název (případně i více) a zkus nakreslit barevně na papír, 
jak myslíš, že „TO“ ve skutečnosti vypadá (TVAR, VELIKOST A POČET  
P__ __ __ __ __Í , ZABARVENÍ …) + pozadí 
Těším se na Tvé výtvory. 
↓ 
15) Až budeš mít nakresleno, teprve se na internetu podívej, jak ve skutečnosti 
„TO“ vypadáJ 
  

VŠE NEJLEPŠÍ KE DNI DĚTÍJ 


