
Milé děti a rodiče. 

Posílám další domácí úkoly jen na 4 dny. Věřím, že jste všichni v pořádku. 

Pokud se budete chtít se mnou setkat on-line, nabízím tento odkaz  

https://telekonference.eu/join/ex9j1eV pondělí 4.5. v 17 hodin budu on-line přítomna. Ke 

spojení potřebuje prohlížeč GOOGLE, kde zadáte modrý odkaz. Také mikrofon a 

kameru- většinou jsou součástí telefonu nebo tabletu či notebooku. Objeví se 

rámeček Připojit se k místnosti- vyplníte své jméno třeba Michal a dáte připojit se. 

Zobrazí se otázka Jak chcete připojit zvuk? Zvolíte pouze poslouchat a kliknutím na 

přeškrtnutou kameru nastavíte webkameru. Kliknete na zahájit sdílení a jste 

připojeni. V případě nejasností volejte 605368750. Navedu Vás. 

 

Český jazyk 

 

Učebnice str. 67 přečíst tabulku jednoduché a složené tvary sloves a ústně cvičení 1. Potom 

tabulka zvratná slovesa a písemně 67/2 - vypsat do sešitu zvratná slovesa, 68/1,-  písemně, 

 Pamatujte! Koncovka v přítomném čase vždy I/Í. 

 Pracovní sešit str. 25 celá. 

 

 

PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU 
 

U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. písemně 

 
 pád číslo rod vzor 

Půjdu ven bez bratra     

Máš krásný prstýnek     

Zlomené obratle     

Bydlíme na zámku     

Pracuji na počítači     

Viděli jsme papoušky     

Svalnatý kulturista     

Zavolej Radka     

Chtěl bych být zahradníkem     

Úspěšný vojevůdce     

 

https://telekonference.eu/join/ex9j1e


 

Zařaď ke správnému vzoru následující slova-ústně 

 

ředitel, pošťák, prsty, starosta, Filip, spisovatel, voják, hrníček, myslivec, stromy, 

osel, celer, krokodýl, strojvůdce, hrnec, ukazatel, penál, princ, kmín 

 

PÁN_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

HRAD_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

MUŽ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

STROJ_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

PŘEDSEDA________________________________________________________

__________ 

SOUDCE___________________________________________________________

__________ 

 

Vyskloňuj tato slova-ústně    

 

                MUŽI                 PETR                  KOMINÍCI 

1. p. 1. p. 1. p. 

2. p. 2. p. 2. p. 

3. p. 3. p. 3. p. 

4. p. 4. p. 4. p. 

5. p. 5. p. 5. p. 

6. p. 6. p. 6. p. 

7. p. 7. p. 7. p. 

 

Napiš podle zadání. 

 

petrklíč – 7. p. j. č.________ palec – 3. p. množ.č.___________________           

talíře – 6. p. j. č.______         prezidenti – 2. p. množ.č.________________ 

knihovník – 5. p. množ. č._        knihaři – 6. p. množ.č.__________________ 

talíř – 2. p. j. č.________          pes – 7. p. množ.č._____________________ 



stroj – 4. p. j. č.___________          vůl – 3. p. množ.č.______________________        

 

Cvičení přepiš a slova v závorce dej do správného tvaru.  

Za něho vzor ve tvaru podtatného jména. 

 

Odpoledne budu psát na psacím (stroj). Stoupni si blíž k (Prokop). V útulku měli 

padesát (pes). 

Zvolíme si nového (předseda). V hnízdu bylo několik malých (ptáček). 

V Praze je celkem dvanáct (most) přes řeku. Dej (pejsek) čerstvou vodu. Zavolej 

(Kamil)! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

Představ si, že jsi učitel , který opravuje chyby po žákovi. Pokud nalezneš 

chybu v určení pádu, chybu škrtni a nadepiš správné řešení. 

 

novinářem – 7. p. j. č.                 bez svetru– 4. p. j. č.                 Mirkovi – 3. p. j. č. 

 

gól – 1. p. j. č.                             k bratrovi – 6. p. j. č              holubům – 3. p. m. č. 

 

strojníka – 2. p. j. č.                    malíčku– 2. p. j. č.                         sloni – 1. p. m. č.    

 

Na každý řádek se zatoulalo jedno nebo více slov, které tam nepatří (jsou 

jiného rodu než mužského). Najdi je – ústně. 

 

a) Španěl, kolečko, les, pytlák, myši, únor, lavice, sedmikráska, vesničan, tkaničky 

b) kokršpaněl, ucho, opilec, včela, motýl, jazyk, knihovník, pepř, váza, výr 

c) ulice, paprsky, loket, tenista, kurt, zábradlí, dokument, mlynář, sýr 

 

Napiš pět takových vět, aby v každé bylo alespoň 1 podstatné jméno mužského 

rodu. Toto podstatné jméno ve větě podtrhni. 

 



1._________________________________________________________________

__________ 

2._________________________________________________________________

__________ 

3._________________________________________________________________

__________ 

4._________________________________________________________________

__________ 

5._________________________________________________________________

__________ 

 

Pokus se rozluštit tyto přesmyčky-ústně. 

 

Vzor:    HŘEBÍK – houba – hříbek 
 

OTISK – skládá se z nich kostra ___________ 

KOTEL – část ruky _____________________ 

PARK   –  ryba        _____________________ 

TERČ   –  chodí o vánocích _______________ 

VÁLKA – můstek  ______________________ 

SOVA – hmyz       _______________________ 
                 

Řešení 

 

U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. 

vysvětlivky: Mž – mužský rod životný 

                    Mn –  mužský rod neživotný 

                    M – mužský rod 

                     j  – číslo jednotné 

                    m – číslo množné 

                     

 
 pád číslo rod vzor 

Půjdu ven bez bratra 2. j. Mž pán 

Máš krásný prstýnek 4. j. Mn hrad 

Zlomené obratle 1. m. Mn stroj 

Bydlíme na zámku 6. (2.) j. Mn hrad 

Pracuji na počítači 6. j. Mn stroj 

Viděli jsme papoušky 4. m. Mž pán 

Svalnatý kulturista 1. j. M předseda 



Zavolej Radka 4. j. Mž pán 

Chtěl bych být zahradníkem 7. j. M pán 

Úspěšný vojevůdce 1. j. M soudce 

 

 

Zařaď ke správnému vzoru následující slova. 

 

PÁN – pošťák, Filip, voják, osel, krokodýl 

HRAD – prsty, hrníček, stromy, celer, penál, kmín 

MUŽ – ředitel, spisovatel, myslivec, princ 

STROJ – hrnec, ukazatel 

PŘEDSEDA – starosta 

SOUDCE – strojvůdce 

 

 

 

Vyskloňuj tato slova.        

 

                MUŽI                 PETR                  KOMINÍCI 

1. p. muži 1. p. Petr 1. p. kominíci 

2. p. mužů 2. p. Petra 2. p. kominíků 

3. p. mužům 3. p. Petrovi 3. p. kominíkům 

4. p. muže 4. p. Petra 4. p. kominíky 

5. p. muži 5. p. Petře 5. p. kominíci 

6. p. mužích 6. p. Petrovi 6. p. kominících 

7. p. muži 7. p. Petrem 7. p. kominíky 

 

Napiš podle zadání. 

 

petrklíč – 7. p. j. č. –  petrklíčem                       palec – 3. p. množ. č. – palcům 

talíře – 6. p. j. č – talíři                                   prezidenti – 2. p. množ. č. – prezidentů 

knihovník – 5. p. množ. č. –   knihovníci          knihaři – 6. p. množ. č. – knihařích 

talíř – 2. p. j. č . – talíře                                     pes – 7. p. množ. č. – psy 

stroj – 4. p. j. č. – stroj                                       vůl – 3. p. množ. č. – volům 

 

Cvičení přepiš a slova v závorce dej do správného tvaru. 

 

Odpoledne budu psát na psacím (stroji). Stoupni si blíž k (Prokop). V útulku měli 

padesát (pes). 

Zvolíme si nového (předseda). V hnízdu bylo několik malých (ptáček). 



V Praze je celkem dvanáct (most) přes řeku. Dej (pejsek) čerstvou vodu. Zavolej 

(Kamil)! 

Odpoledne budu psát na psacím stroji. Stoupni si blíž k Prokopovi. V útulku měli 

padesát psů. Zvolíme si nového předsedu. V hnízdu bylo několik malých ptáčků. 

V Praze je celkem dvanáct mostů přes řeku. Dej pejskovi čerstvou vodu. Zavolej 

Kamilovi. 

 

Představ si, že jsi učitel , který opravuje chyby po žákovi. Pokud nalezneš 

chybu v určení pádu, chybu škrtni a nadepiš správné řešení. 

 

novinářem – 7. p. j. č.                       bez svetru– 4.p. / 2. p. j.č.                 Mirkovi – 

6. (3. p.)j. č. 

 

gól – 1. (4. p.) j. č.                             k bratrovi – 6.p./3. p. j. č.                  holubům 

– 3. p. m. č. 

 

strojníka– 2. (4. p.) j. č                      malíčku– 2. (3., 6. p) j. č.                  sloni – 

3.p./ 1.p. m.č. 

 

Na každý řádek se zatoulalo jedno nebo více slov, které tam nepatří (jsou jiného 

rodu než mužského). Najdi je a škrtni. 

 

a) Španěl, kolečko, les, pytlák, myši, únor, lavice, sedmikráska, vesničan, tkaničky 

b) kokršpaněl, ucho, opilec, včela, motýl, jazyk, knihovník, pepř, váza, výr 

c) ulice, paprsky, loket, tenista, kurt, zábradlí, dokument, mlynář, sýr 

 

Napiš pět takových vět, aby v každé bylo alespoň 1 podstatné jméno mužského 

rodu. Toto podstatné jméno ve větě podtrhni. 

Například: 

 

1. Na stole stojí váza s květinami. 

2. Dědeček opravuje rozbité auto. 

3. Děti hrají na počítači zajímavé hry. 

4. O prázdninách jsme chodili často do lesa na houby. 

5. Zítra pojedeme na výlet. 

 

Pokus se rozluštit tyto přesmyčky. Slovo napiš, a pokud bude v mužském rodě, 

podtrhni ho zelenou barvou. 

 

Vzor: HŘEBÍK – houba – hříbek 



 

OTISK – skládá se z nich kostra – kosti 

KOTEL – část ruky – loket 

PARK   –  ryba – kapr 

TERČ – chodí o vánocích – čert  

VÁLKA – můstek – lávka 

SOVA – hmyz – vosa 

 
 

Přírodověda 

 

Přečti si v učebnici  56 a 57. 

Zápis 

Domácí zvířata 

Hospodářská-krávy, kozy, ovce, prasata, kachny 

Zvířata chovaná pro radost-psi, akvarijní rybičky 

Ptáci 

Kur domácí- všežavec 

užitek-maso, vejce 

kohout- slepice- kuře 

kachna domácí - z kachny divoké 

užitek-maso, peří, 

kačer-kachna-kachně 

všežravec 

husa domácí 

užitek-maso, sádlo, peří 

houser- husa- house 

Savci 

Prase domácí- všežravec 

Kanec- prasnice- sele 

 

Tur domácí 



Užitek-maso, mléko, kůže 

býk-kráva-tele 

Ovce domácí 

Užitek-vlna, maso,mléko-sýry 

Beran- ovce- jehně 

býložravec 

Kůň domácí 

Hřebec- klisna- hříbě 

Koza domácí 

Učitek- maso, kůže, mléko- sýry 

Kozel- koza-kůzle 

Králík domácí 

Užitek- maso, kožešina 

Býložravec 

PS – strana 26 a27 

Vlastivěda 

Přečíst v učebnici stranu 20, 21 

Velká Morava 

V 7. a 8. století di náčelníci silných kmenů podrobují území slabších 

kmenů. 

 

V 9. století zakládá kníže Mojmír I. první skutečný stát- Velkomoravskou 

říši. 

 Lidé si budují opevněné dvorce a hradiště.V nich se usazují bojovníci a 

řemslníci. 

 



Po něm vládne Rastislav-  pozval ze Soluně dva bratry Cyrila a Metoděje, 

aby šířili křesťanství. Mluvili slovanským jazykem- 

staroslověnštinou. I bohoslužby byly vedeny v tomto jazyce, aby jim lidé 

rozuměli. Konstantin vytvořil slovanské písmo – hlaholici. 

Za vlády knížete Svatopluka říše vzkvétala. Slovanští kněží byli vyhnání a 

bohoslužby se sloužili v latině. 

Na začátku 10. století za vlády knížete Mojmíra II. se říše rozpadla. 

 

 

Vládcové: Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4 Velká Morava 

https://www.youtube.com/watch?v=0b8BC7-gPpA 

https://www.youtube.com/watch?v=bN1Y2k-gx3c 

https://www.youtube.com/watch?v=e84qQDzO_hM 

Čtení. 

Čítanka strana 104-107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4
https://www.youtube.com/watch?v=0b8BC7-gPpA
https://www.youtube.com/watch?v=bN1Y2k-gx3c
https://www.youtube.com/watch?v=e84qQDzO_hM


 

 

 

 

 

 

Matematika 

 Učebnice str. 94/1 písemně, 94/3,4 ústně, 94/4 - písemně. Pracovní sešit str. 20 celá. Slovní 

úlohy, úlohu 4,5,6,8 vypočítat písemně na papír. 

 



 


