
PROSÍM VŠECHNY VÝUKOVÉ MATERIÁLY PO VYPRACOVÁNÍ VRAŤTE KE KONTROLE 

NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL. zkorinkova@zsbrezenecka.cz Děkuji Kořínková 

Pracovní list stáhněte na plochu a pak vypracujte. Následně s doplněným jménem zašlete jako 

přílohu mně na e-mail. Nebo můžete vytisknout, děti doplní ručně a pak naskenované zaslat 

zpět. Záleží na Vás, co více vyhovuje. 

Pracovní listy z ČJ a M budu obměňovat denně, PRV pouze 2x týdně. Odpovídá počtu hodin 

v týdnu. Doplněné tvary dopiš modrou barvou, aby bylo vidět, co je tvá práce. Já budu 

opravovat červeně. 

OPAKOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 

Jméno:……………………………Datum: 13.3. 2020   List č. 1 

Doplň tvary slovesa BÝT z nápovědy dole. (příklad, jak máš pracovat) 

Jana _by_chtěla pejska. Musela _____se o něj pěkně starat. Já _______ chtěla morče. Musela 

_________mu dávat seno. Maminka mi řekla, _________ počkala do jara, ________mohla 

vodit štěně na procházky. Měly jsme si své přání dobře rozmyslet, ____________se potom 

nehádaly, kdo s ním bude chodit ven, až se nám nebude chtít. Prý je s pejskem pořádná 

starost, tak ____________to věděly. _______________se o něj nestaraly řádně, štěně 

___trpělo. nám štěně rodiče koupily, musely jsme slíbit, že o něj budeme pečovat. Tatínek 

řekl nám dětem, ______________se o štěně řádně staraly. 

NÁPOVĚDA:  

bych, by, abychom, abych, Kdybychom, aby 

2. Vyhledej podstatná jména. Urči, zda se jedná o osobu, zvíře, věc, vlastnost či děj. 

Své tvrzení zapiš vedle slova za pomlčku.  

Kachny – zvíře 

Víla – 

Traktor –  

Letadlo – 

Kapřík – 

Kominík – 

Utíkání – 

Pravdomluvnost –  

Bouřka – 

Laskavost –  

Prodavačka –  

Čtení – 

Létání – 

Kuře – 

Pracovitost – 

Spaní -
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3. U podstatných jmen urči rod a číslo. Připomeň si zápis ve zkratce. Nejprve si vždy ukaž 

pomocí ukazovacích zájmen TEN - rod muž., TA – r. ž., TO – r. stř., 

rod mužský životný – r. m. živ.,  

rod mužský neživotný – r. m. neživ.,  

rod ženský – r. ž.,  

rod střední – r. stř. 

číslo – č. j., č. mn., 

Ukázka:  

OBYVATEL – ten obyvatel, je osoba, pod. jm. r. m. živ.,  

Dřívko –  

Užovky –  

Mraky –  

Nemluvně – 

Okurky – 

Zápasníci –  

 

Žehličky - 

Auta - 

Prodavačka – 

Jiskřičky – 

Dům – 

Námořník – 

 

  

 

 


