
 

Zopakuj si učivo o slovních druzích a pošli ke kontrole do 22.5.☻ 

 
1. Doplň vynechaná písmena 

S -lný b- k, přep - chová v - la, nepřipomínej m -  to, jsem s - tý, nové s- to, slep-  š není had, 

m –slivec nab –l pušku, dlouhé l –že, nikdo neb –l doma, l –že zmrzlinu, přib –l hřebík, v –

létl do v –šky,  nam –dlit se m –dlem, b –strá dí –ka, v –čistit um –vadlo, s –rové tyčinky, 

klidně pl –ne, d –klaně žv –kej, hb –tý jako las –čka, p –lný žák, srnčí kop –tka.                                                                                                 

 

 

2. Podstatná jména 

 jsou ______________________________________________________________ 

Ukazujeme si na ně:_________________________________________________ 

Určujeme u nich:____________________________________________________ 

Podstatná jména skloňujeme/časujeme 

Urči : 

    

u stolu    

maminka    

s kočkami    

                                                                                                                                                          

 

3. Slovesa 

nám říkají_____________________________________________________________ 

Určujeme u nich________________________________________________________ 

Slovesa skloňujeme/časujeme 

Urči: 

    

skáčeme    

malovali    

budeš psát    

                                                                                                                                                          

4. Přídavná jména 

Určují__________________________________________________________ 

Ptáme se na ně jaký, který, čí – doplň vhodná přídavná jména: 

_________pes, __________kniha, ___________kotě, _____________stromy, 

________ knedlíky                                                                                                                          

 

5. Zájmena 

Vyber zájmena, zakroužkuj je. 

Já, pes, teče, moje, už, ten, bum, kdo, stojí, se.                                                                               

 

 



 

6. Číslovky 

Doplň vhodné číslovky: 

Chodíme do ___________třídy. V peněžence mám __________korun. Čtu v knize 

na_________straně. Seděli jsme ve ____________řadě. Maminka peče___________ 

cukroví.                                                                                                                                         

 

 

7. Příslovce 

Doplň vhodné příslovce (kdy, kde, kam, jak). 

Odpovídej______________. Učíme se _____________._____________pokoje stojí stůl. 

Stoupni si __________, abys viděl.                                                                                             

 

8. Předložky 

Doplň vhodné předložky: 

 __  hoře, __ stolu, __ domu, __ světě, __ tebou, __ dekou, __ tatínkovi,  __ radost                                                                 

 

9. Spojky 

Vyhledej v každé větě spojku a zakroužkuj ji 

Stalo se to právě tehdy, když se Hanka narodila. Přál jsem si, aby se k nám brzy zase vrátila. 

Zůstal jsem ve škole, protože byl ve tři hodiny kroužek. Mysleli jsme si, že se brzy vrátí 

domů. Chtěli bychom jet na výlet do ZOO, ale nemáme čas. Babička okopávala zahrádku a 

dědeček krmil kozu. Soutěže se zúčastnili kluci i holky. Nechtěl jsem čaj ani kakao. Přijdete 

k nám na návštěvu v pondělí nebo v úterý? 

 

10. Částice 

Vyhledej částice, zakroužkuj je a potom je opiš: 

Ať už jsi doma! Kéž se nám všechno podaří! Nechť se táta brzy vrátí! Prý se budou stěhovat. 

Snad to dobře dopadne. Ne, my jsme tam nabyli. 

________________________________________________ 

 

11. Citoslovce 

Doplň vhodné citoslovce: jupí, au, brr, jú, mňam, hepčík, hurá, ach 

…..…, to bolí. …..…, to je pěkné! …….., vyhráli jsme! …..…, bylo to dobré.  

…..…, to je zima. …….., to je škoda. …..…, jsou Vánoce. …..…, děda kýchá. 

 

 

 

 

 



 

Český jazyk  týden od 18.5. - 22.5.2020 

 

Online výuka by měla být v pondělí a čtvrtek od 9.30 hod. 
 

PS str. 39/ cv. 1, 2,  cv. 3 uděláme společně na online výuce 

PS str. 40/ cv. 5, 6, cv. 4 uděláme společně na online výuce 

Sloh: vyplň pracovní list Formy společenského chování 

Psaní - další 2 strany písanky 

 

 

 

Zápis do školního sešitu: 

 

Souvětí 

 
Je větný celek složený ze dvou nebo více vět.  

Věty v souvětí bývají spojeny spojkami (ale) nebo spojovacími výrazy.  

Spojovacím výrazem může být i zájmeno nebo příslovce.  

Před spojkami a, i, ani, nebo se čárka nepíše. 

Před ostatními spojkami napíšeme čárku. 

Čárku píšeme i tehdy, když jsou věty v souvětí spojeny bez spojky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento pracovní list si nachystejte na online výuku 

 

 



 


