
20. – 24.4.2020                                Český jazyk                                     4.třída 

 

Procvičování učiva o podstatných jménech    

Učebnice str. 111/3 – ústně 

                         112/5 – ústně 

                          113 – přečíst si růžový rámeček 

Pracovní sešit str. 30/2 

                                31/6 (stačí první 4 řádky)    

Dále můžete procvičovat na: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen 

 

Pracovní list: 

1.) Vybarvi políčka s podstatnými jmény rodu středního: 

 

starost král míč jedle výlet 

země letadlo doupě Labe  letec 

otep hmyz kolo mrkev přítel 

starost sníh auto sova sůl 

láhev krev koště peníz silnice 

potok hřiště dno jehličí jestřáb 

výherce poledne kotě doupě zima 

dům srdce uhlí nebe pěna 

píle pánev veslo gól hůl 

 

Z vybarvených políček vyšel obrázek: ___________________________________ 

 

 



2.) Doplň do textu chybějící písmenka: 

Padá bělostný sní___. Pru___ký mrá___ proměnil vodu v le___.   Zamrzl  i  

vodopá___.   V hlou___ce pod vodou o___počívají ry___ky.   Po sněhu vedou  

šňůrky sto___   ke krm___tku. Některá zv___řata přečkávají z___mu pod  

zem___   u záso___. 

3.) Najdi v předchozím textu podstatná jména, která patří k daným vzorům: 

Hrad: _______________________________________________________ 

Růže: _______________________________________________________ 

Kuře: _______________________________________________________ 

Město: _____________________________________________________ 

 

4.) Doplň do tabulky písmena podle souřadnic. Vyjde ti dokončení vtipu. 

„Pane kapitáne, co se stane, když naše loď narazí na ledovec?“ 

„Celkem nic, ____________________________________________________________.“ 
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B5 C4 A1  
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A L F K E R Z W P 

B B I A Ě D F N G 

C Ž O Y Á X C É U 

D Q K B V Ú J Ř Š 



Slohová výchova:    

Přečti si text a v prvním odstavci zeleně podtrhni větu, ze které jde poznat, kterého mazlíčka 

měl doma spisovatel Karel Čapek. Červeně podtrhni slova, která popisují vzhled zvířátka, a 

modře podtrhni, co všechno Dášeňka dělá. 

 

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár 

černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí 

holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. 

 

Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí, a co se nožiček týče, inu, mělo to dva páry 

čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i 

nožičky, třebaže ještě za mnoho nestály; kdepak, stát se na nich nedalo, takové byly vratké a 

slaboučké, a s chůzí to byla holenku teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula 

(totiž ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy; přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, 

ale jenom si, jak se říká, plivla do dlaní; rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do 

dlaní, protože ještě plivat neuměla a dlaně měla tak maličké, že by si do nich netrefila), 

zkrátka když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálela se za půl dne od máminy zadní 

nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou třikrát nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst 

uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela; proto to dělala horlivě po celý boží 

den, a myslím, že i v noci, když se na ni nikdo nedíval, spala stejně svědomitě jako ve dne – 

takové to bylo pilné štěně.  

                                                                                                Karel Čapek – Dášeňka čili život štěněte 

 

 

Z textu odhadni, jaké asi mohla mít Dášeňka vlastnosti. Např. hodná, neposedná… 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


