
Mluvnice: 

- pracovní listy: „Citoslovce a samostatný větný člen“ (dostali ve škole; kdo 

nedostal, kontaktovat mě přes mail) - dodělat 

„Interpunkce ve větě jednoduché“ – doplnit čárky a ostatní 

pravopisné jevy – viz níže 

- pravopis koncovek a sloves: učebnice str. 45, cv. 2 (napsat do sešitu mluvnice, 

odůvodnění není nutné) 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- stále platí, že je třeba přečíst za pololetí 2 knihy + udělat o nich zápis 

 

Sloh 

- pracovat ve dvojici, nebo samostatně na výkladu na libovolné téma (zadáno 

ve  škole) 

-vypracovat písemně vlastní rukou, nebo na PC ve Wordu nebo 

PowerPointu, nacvičit mluvený projev, délka max. 4. minuty 

  



Interpunkce ve větě jednoduché (oslovení, citoslovce, samostatný 

větný člen) a další pravopisné jevy 

 

Doplňte čárky a další pravopisné jevy: 

1. Vrrrr ozval se za vrátky Benův varovný hlas. 2. Za vrátky se ozvalo Benovo varovné 

vrrrr. 3. Vážení přátelé srdečně vás zveme ke svatebnímu stolu. 4. A jak to chceš Alžběto 

udělat? 5. Vánočních hv__zd těch měl__ v květinářství opravdu dost. 6. Mohl b__ch 

vám s tím pomoct paní Zikmundová? 7. A v tom někdo do __plného ticha hepčííí. 

8. Svítipl__n ten už se u nás nev__rábí od roku 1996. 9. Prásk ozval__ se za dveřm__ 

padající l__že. 10. Najednou kočka hop na věte__ mezi zpívající kos__ ! 11. Náměstí 

Franze Kafky to se nachází v Praze na (s)___tarém (m)___ěstě. 12. Hele tady nemáte 

co pohledávat! 13. B__tem se neslo Tomášovo radostné ahoj. 14. Ve (v)___ysokých 

(t)___atrách tam jsem byl Dane naposledy minulý rok. 15. Můžeš to Dane do zítřka 

vůbec stihnout? 16. Ten je skutečně zajímav__ ten článek o opravě (b)___arokního 

krovu vranovského kostela. 17. Přinesla jsem vám sl__bené l__stky na v__roční ples 

naš__ škol__ nate (tumáte). 18. Inu čas__ se mění! 19. Eliška ta by tě utáhla na vařené 

nudl__ . 20. Tam se narodil třeba česko-americký režisér Miloš Forman v Čáslavi.  

 


