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uč. 77/1 přečti článek 

77/2 + ústně odpověz a vyhledej rýmy 

77/3 ústně doplňuj a odůvodňuj: _raha – napíšeme velké P, protože Praha je vlastní jméno města, 

_rno – napíšeme velké B, protože… 

 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Ve vlastních jménech měst a vesnic, která se skládají ze dvou slov, píšeme obě tato slova s velkým 

počátečním písmenem.  

 

do ČJ-Š 

_bec _oličná, _eka _ečva, _ora _adhošť, _ěsto _alašské _eziříčí, bydlí v _radci 

_rálové, jedeme na _elkou _hotu, kamarád _avel je z _alašské _ystřice, výšlap 

na _oru _něžku 

 

77/4 do ČJ-Š  - vyznačuj barevně 

 

Můžeš si s rodiči nebo sourozenci zahrát si hru OSOBA, ZVÍŘE, MĚSTO, ŘEKA, HORA 

 

Najdi a červeně zakroužkuj chyby v textu: 

Teta zdena dostala pohled z města liberce. Psala jí neteř nela, že pojede 

lanovkou na ještěd. Možná uvidí i krkonoše a hory luž, smrk a Milešovku. 

S babičkou helenou se podívá do hrusic, kde se narodil Josef lada a půjdou po 

stopách kocoura mikeše. 

 

Procvičuj zde: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme1.htm 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme1.htm
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Najdi dvojice a vylušti tajenku: 

 

 

78/1 přečti článek a ústně odpověz na otázky, zopakuj si učivo z růžového rámečku 

 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Předložky 

Vyslovujeme je dohromady se slovy, ke kterým patří. Píšeme je odděleně. 

 

78/2 do ČJ-Š 

 

Procvičuj zde: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm
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Vyber 6 vět, doplň vhodnou předložku a věty napiš do sešitu. 

 

 

79/1 doplň zde: 

Každ_ r_bník je pln_ ž_vota. Pluj_ v něm kapř_, štik_ i karásc_. Na mělč_ně se 

slun_ žabk_. A někdo věř_, že tam jsou i vodn_c_. V noc_ prý ch_tají hvězd_ do 

sít_. Tak jako r_bář_ kapr_. T_ menš_ hvězd_ j_m potom na dně vod_ hoř_ jako 

lampičk_. T_ velké svít_ jako křišťálové lustr_. 

Ústně odpověz na otázky 1-5 

79/2 do ČJ-Š 

Pročti si opakování v růžovém rámečku na s. 79 

 

Na zvláštní list napiš diktáty 77/5 a 78/4 
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