4. A CJ 3. týden 30. 3. – 3. 4. 2020
Milí čtvrťáci,
v případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte na emailu: zaviskovaza@seznam.cz .

Řešení z 2. týdne – cvičení na velká písmena:

Jeli jsme kolem Berounky až na hrad Karlštejn. Večer jsme se utábořili v kempu Nebozízek. Na kytaru
hrál Jirka Semerád, zpívala Kačka Kabrnová. Vyprávěli jsme o prázdninách v Kutné Hoře. Tatínek tam
přijel naší Škodovkou. V kině jsme viděli film Amadeus.

Připomeň si:
Př. žirafa – jak poznám, podle kterého vzoru se toto podstatné jméno skloňuje? → ukážu si a něj ukazovacím
zájmenem (ten, ta, to) – ta žirafa → rod ženský; poté si musím říct podstatné jméno žirafa v 1. pádě čísla
jednotného a ve 2. pádě čísla jednotného: žirafa – bez žirafy jako žena – bez ženy

Řešení: PS (červený) str. 21

V zoologické zahradě
Žirafy (ženy) natahují dlouhé krky. Klece s opicemi (růžemi) lákají hlavně děti. Orangutani předvádějí
veselé kousky, zatímco gorily (ženy) líně posedávají ve stínu. Lamy (ženy) přežvykují trávu. Výběh se
zebrami (ženami) je čistý a prostorný. Se zájmem pozorujeme želvy (ženy). V jezírku plavou cizokrajné
ryby (ženy). Sovy pokyvují moudrými hlavami (ženami).
Česká města
V Chrudimi (kosti) se nachází muzeum loutek. V Litomyšli (písni) je překrásný zámek. Obdivujeme krásy
(ženy) Opavy (ženy). Městským znakem Ostravy (ženy) je stříbrný kůň na modrém poli. V Příbrami
(kosti) najdeme hornické muzeum. Těšíme se do Jihlavy (ženy) do zoologické zahrady. Navštívili jsme
zahradnictví v Čáslavi (kosti). Pojedeme do města Přibyslavi (kosti), které leží na řece Sázavě. Zámek
v Břeclavi (kosti) obklopuje park. V Mladé Boleslavi (kosti) se vyrábějí automobily.
V pohádce
Na mýtině tančí při měsíčku krásné víly (ženy). Čarodějnice vidí osud v křišťálové kouli (růži). Ježibaby
(ženy) mají tváře poseté bradavicemi (růžemi). S čerty a se strašidly (městy) nejsou žádné žerty. Princ
se vydal za bludičkami (ženami). Honza získal ruku princezny (ženy) a půlku království k tomu. Popelka
měla šaty z pravého hedvábí (stavení) a plášť vykládaný perlami (ženami) a vyšívaný zlatými nitkami
(ženami).

Řešení: PS (žlutý) str. 1/cv. 1
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Řešení: PS (žlutý) str. 2/cv. 2

Učíme se o medvědovi (6. p., č. j.). Nepřibližujte se k medvědovi (3. p., č. j.)! Dívali jsme se za letícími
čápy (7. p., č. mn.). Pozorovali jsme bílé čápy (4. p., č. mn.). Poblahopřej Petrovi (3. p., č.j.)
k narozeninám. O Petrovi (6. p., č. j.) jsem si nikdy nic špatného nemyslel. Pávi (1. p., č. mn.) se nosí
pyšně. Pávi (5. p., č. mn.), máte tak krásně zbarvené peří!

Řešení: str. 2/cv. 3 – napište v množném čísle

barevný motýl – barevní motýli
kroužící jestřáb – kroužící jestřábi
rys ostrovid – rysi ostrovidi
letící orel – letící orli
šakal vyje – šakali vyjí
sup loví – supi loví

Řešení: str. 2/cv. 4 – doplňte slova souřadná (alespoň 3) a k nim slovo nadřazené

tygr, jaguár, vlk, pes – šelmy
holub, kos, sýkora, čáp – ptáci
Ital, Čech, Rus, Němec – příslušníci národů
pilot, hasič, dřevorubec, úředník – povolání

Úkoly:
Nyní se více zaměříme na jednotlivé vzory podstatných jmen u rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj
– najdete je v sešitě ČJ-Š, kde jsme si je skloňovali. K následujícím cvičením tedy můžeš použít školní
sešit.
1) Učebnice strana 95/cv. 1 – přečti si text a u tučně vyznačených podstatných jmen urči rod, číslo, pád a
vzor – do sešitu ČJ-Š
•

Př. tatínek – r. M, č. j, 1. p., pán

2) Učebnice str. 95/cv. 3 – do sešitu ČJ-Š – doplň koncovky podst. jmen
•

Př. dva pařezy (hrady)

3) Učebnice str. 95/cv. 2 – do sešitu ČJ-D si vytvoř tabulku a podstatná jména rodu mužského zařaď
k příslušnému vzoru (modrá slova).
Pokud uděláš chybu, nic se neděje, snaž se být pozorný/á. Učivo je nové a my si jej musíme procvičovat.
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4) Pracovní sešit (červený) – str. 23/cv. 3 – vybarvěte obrázek podle nápovědy, která je pod obrázkem
5) Pracovní sešit (žlutý) – str. 3/cv. 7 a), b), c) – doplň správné koncovky
6) PS (žlutý) – str. 5/cv. 1
•

Př. průkaz (hrad) – průkazy (hrady) – pro průkazy (pro hrady) – o průkazech (o hradech) s průkazy
(s hrady)

7) PS (žlutý) – str. 5/cv. 2

Čtení:
Čítanka (žlutá) – str. 118
Na straně 118 si začněte číst povídku s názvem Bouře. Povídka je dlouhá (str. 118–122), zřejmě nejdelší, co jsme
v Čítance zatím četli, nemusíš ji přečíst celou najednou (každý den si můžeš přečíst jednu stránku

). Snaž se

číst nahlas, v dalším týdnu se k povídce vrátíme a provedeme rozbor textu.
Ať se vám všem daří!
S pozdravem p. uč. Závišková

