
OPAKOVÁNÍ UČIVA 

Tento prac. list samostatně doplnit a poslat ke kontrole do 15.5.☻ 

 
1. Podtrhni předložky: 

U školy stálo mnoho dětí. Na hřišti hráli chlapci fotbal. Zítra půjdeme do divadla. 

Květiny ve váze uvadly.  K svátku jsem dostala panenku.  Přes řeku vede lávka. 

Pod lavicí byl nepořádek. Vozovku přecházíme po přechodu. 

 
2. Doplň k předložkám vhodná podstatná jména ve správném tvaru a urči mluv. kategorie: 

 

na  stole (r. muž. neživ., č.j., 6.pád)        od____________________  

k_____________________          do____________________ 

s______________________  za____________________  

pod___________________           u_____________________ 

nad____________________   

 

3. Doplň do vět vhodné spojky. 

 

Pojedeme na výlet, ____________________ nebude pršet.    nebo 

Zlobím se na tebe, ____________________ si neumíš po sobě uklízet.     a 

Šla bych s tebou ven, __________________ musím umýt nádobí.   když 

Pojedeme vlakem _________________ půjdeme pěšky.     ale 

Babička mi přinesla jablka _______________ hrušky.    protože 

 
 

4.Vybarvi korálky s předložkami červeně, se spojkami modře 
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Český jazyk  týden od 11.5. - 15.5.2020 

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

PS str. 35/ cv. 1, 2, cv. 3 uděláme společně na online výuce 

PS str. 36/ cv. 2, 3, cv. 1 uděláme společně na online výuce 

PS str. 37/ cv. 1, 2 

Na online výuku si nachystejte i rozbor věty z minulého týdne, který jsme kvůli problémům s připojením 

nestihli. 

Psaní - další 2 strany písanky 

 

 

 

Zápis do školního sešitu: 

 

Častice - 9 

 
Jsou slova neohebná- nedají se skloňovat ani časovat. 

Nejčastěji stojí na začátku věty: 

Ať, nechť, kéž, ano, ne 

(např. Ať se mi to podaří. Ano, máte pravdu.) 

Mohou však být i uvnitř věty: 

Snad, prý 

(např. Všechno snad proběhne v klidu.) 

 
 

Citoslovce 

 
Jsou slova neohebná- nedají se skloňovat ani časovat. 

Vyjadřují city, napodobují zvuky a hlasy. 

Au, bum, cink, haf 

 
 

 

Procvičuj: 

 
1. Utvoř podobné věty: 

    Ať se ti něco hezkého zdá.          Ať __________________________________. 

    Nechť předstoupí Maruška.         Nechť _______________________________. 

    Prý bych měl všechno umět.         Prý_________________________________. 

    Ať, nechť, prý jsou _______________________ 

 

3. Vyber vhodná citoslovce z nabídky 

    __________, už zase vedle.                                   __________, to je zima. 

    __________, ať už jsi pryč.                                     __________, to byla dřina. 

    __________, já jsem dostala novou sukni. 

    fuj, hybaj, jé, ouha, br 



 
4. Vyjádři citoslovcem:  
     
    Jak vzdycháš _______________                   Jak tě něco bolí _______________________ 
     
    Jak se směješ ____________________________________________________________ 
     
 
5. Urči slovní druhy a zapiš je číslicemi: 1= podstatné jméno, 2= přídavné jméno, atd … 

                                                                     

Spolužačka Anička hrála celou neděli na zobcovou flétnu.            _1  1  5  2  1  7  2  1__ 

Umí zahrát různé lidové písničky.                                                   __________________ 

Chodí hrát na flétnu do hudební školy k profesoru Vydrovi.           __________________ 

Na klavír ji občas doprovází kamarádka Hanka.                             __________________ 

Hanka a Anička koncertovaly v domově důchodců.                         __________________ 

V mateřské škole včera předvedly dětem veselou hudební 

 Pohádku o skřítkovi z tulipánu.                                                       ___________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



A kdyby měl někdo pocit že toho má málo - dobrovolná práce ☻ 

 
 


