
Čtvrtek 30.4.20 – soutěž ve 13.00 na pravopis koncovek a zlomky (třetina ze šesti 

korun)         - Úkoly jsou do pondělí 12.00. 

1. Diktát 

2. Čj: 110/8 –  

a) Dej všech 15 slov z cvičení 8a do náležitého tvaru podle zadání v závorkách. 

b) Urči pouze pád všech slov ve cvičení 8b. 

110/10 – dobrovolný úkol: Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen. Pokud 

uhodneš hádanku, napiš mi do zprávy. 

 111/1 – Přečti a ústně odůvodni pravopis. Do kterého cirkusu kluci šli? (Odepiš na 

otázku.) 

c) Připomeň si, co jsou určitá slovesa. To jsou slovesa, která mají nějakou osobu, 

číslo a čas. Opakem jsou neurčitá slovesa (infinitiv), například běhat, skákat, myslet si, 

smát se. 

Vyber z úryvku tři určitá slovesa a urči u nich mluvnické kategorie (osobu, číslo, 

čas). 

d) Najdi v úryvku a pošli větu zvolací. (Připomeň si: To je citově zabarvená věta, 

vyjadřuje náladu.) 

e) Napiš větný vzorec posledního souvětí. (Připomeň si: Souvětí je složeno z více vět; 

jedna věta obsahuje jedno sloveso; ve větném vzorci V1 znamená první větu,  ve 

vzorci se píšou pouze čárky, tečky a spojovací výrazy jako který, že apod.) 

3. M: Zlomky  

a)15/1: Zapiš zlomkem vybarvenou část:  

   

   

 

 

 

b)15/2: Čokoláda má deset dílků. Nakresli a znázorni zlomkem tři desetiny čokolády. 

Zapiš dále zlomkem, kolik čokolády zůstane, když Jana ty tři desetiny sní. 

     

     



 

c) 15/3: Přečti zlomky: ½, 1/3, 1/5, 1/6, ¼, 1/8, 1/9, 5/10, 1/7, 3/10, 2/9, 5/6 

4. Lv: str. 121 – V básni jsou rýmy sdružené a nebo střídavé?  

 Přečti si báseň Mamutek od Jiřího Dědečka a připomeň si, co je verš a co je rým. Verš 

je základ poezie, je to jeden řádek básně. Rým jsou verše, které se rýmují. Rýmovat 

se můžou hned ty řádky u sebe (už to žito na souvrati, vlní se a v slunci zlatí), tomu se 

říká rým sdružený. Druhým nejčastějším rýmem je rým střídavý, kdy se rýmuje každý 

druhý řádek: 

Tiše zdáli zvonek malý 

cililink se rozcinkal. 

Bílé vločky tancovaly, 

S jednou z nich si vítr hrál. 

5. Podvojný deník z vlastní četby 

 


