
Český jazyk -  mluvnice 

Pracovní sešit str.12 – dokončit cvičení h)  dál 

pokračovat cvičení j2) + str. 13 kontrolní cvičení 

(přívlastek) 

cv. 1), 2), 3) → grafické znázornění do cvičného 

sešitu 

 

sloh – dokončit charakteristiku literární postavy 

 

literatura a) zápis do čtenářského deníku 

                b) naučit se jednu ze dvou nabízených 

básní: 

Karel Jaromír Erben - Kytice 

Vodník 

Na topole nad jezerem 

seděl vodník podvečerem: 

„Sviť, měsíčku, sviť, 

ať mi šije niť. 

Šiju, šiju si botičky 

do sucha i do vodičky: 

sviť, měsíčku, sviť, 

ať mi šije niť. 

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek - 

šiju, šiju si kabátek: 

sviť, měsíčku, sviť, 

ať mi šije niť. 

Zelené šaty, botky rudé, 

zejtra moje svatba bude: 

sviť, měsíčku, sviť, 

ať mi šije niť. 

Ráno, raníčko panna vstala, 

prádlo si v uzel zavázala: 

„Půjdu, matičko, k jezeru, 

šátečky sobě vyperu." 

„Ach nechoď, nechoď na jezero, 

zůstaň dnes doma, moje dcero! 

Já měla zlý té noci sen: 

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Perly jsem tobě vybírala, 

bíle jsem tebe oblíkala, 

v sukničku jako z vodních pěn: 

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Polednice 

U lavice dítě stálo, 

z plna hrdla křičelo. 

„Bodejž jsi jen trochu málo, 

ty cikáně, mlčelo! 

Poledne v tom okamžení, 

táta přijde z roboty: 

a mně hasne u vaření 

pro tebe, ty zlobo, ty! 

Mlč, hle husar a kočárek - 

hrej si - tu máš kohouta!“ - 

Než kohout, vůz i husárek 

bouch, bác! letí do kouta. 

A zas do hrozného křiku - 

„I bodejž tě sršeň sám! - 

že na tebe, nezbedníku, 

polednici zavolám! 

Pojď si proň, ty polednice, 

pojď, vem si ho, zlostníka!“ 

A hle, tu kdos u světnice 

dvéře zlehka odmyká. 

Malá, hnědá, tváři divé 

pod plachetkou osoba; 

o berličce, hnáty křivé, 

hlas - vichřice podoba! 

„Dej sem dítě!“ - „Kriste Pane, 

odpusť hříchy hříšnici!“ 

Div že smrt jí neovane, 

ejhle tuť - polednici! 

Ke stolu se plíží tiše 

polednice jako stín: 

matka hrůzou sotva dýše, 

dítě chopíc na svůj klín. 

 

 


