
Úkoly od 30.3 – 3.4.  

Český jazyk:   

Zde je malé vysvětlení jak určit vzory u mužského rodu. Klidně si můžete 

vytisknout nebo opsat na papír a pomáhat si tím.  

ČESKÝ JAZYK – vzory rodu mužského:  POMŮCKA         

 Jak zjistím, zda je životné či neživotné? Jak mám určit vzor?  

SNĚHULÁK    

Řeknu si slovo v 1. a 4. p.         1. PÁD Kdo co ?    SNĚHULÁK   

                                                                                      4. PÁD Vidím koho co? SNĚHULÁKA    

   

Pokud je slovo stejné v 1. a 4. p. = neživotné - vybírám ze vzorů HRAD, STROJ   

Pokud je slovo jiné v 1. a 4. p. = životné – vybírám ze vzorů PÁN, MUŽ   

Pokud má slovo v 1. p., č. j. koncovku (-a, -e) – vybírám ze vzorů PŘEDSEDA,  SOUDCE   

Vzor hrad  

Kup mi dva časopis_.   

1. Jeden ČASOPIS   

 

2. Ten ČASOPIS   

 

3. Kdo co ČASOPIS, vidím koho co ČASOPIS  (nezměnil se tvar) 

 

4. Nemá koncovku, vybírám tedy z neživotných vzorů hrad, stroj   

 

5. ČASOPIS bez ČASOPISU jako HRAD bez HRADU – bude tam tvrdé Y (u vzoru hrad je vždy tvrdé  

Y)   

 Vzor muž  

Vyprávěl mi o spisovatel_.    

1. Jeden SPISOVATEL   

 

2. Ten SPISOVATEL   

 

3. Kdo co SPISOVATEL, vidím koho co SPISOVATELE   (změnil se tva) 



 

4. Má koncovku, vybírám tedy ze životných vzorů pán, muž   

5. SPISOVATEL bez SPISOVATELE jako MUŽ bez MUŽE – bude tam měkké I (u muže vždy měkké 

i) Musí být první v cíl_.   

Vzor stroj  

1. Jeden CÍL   

2. Ten CÍL   

 

3. Kdo co CÍL, vidím koho co CÍL   

 

4. Nemá koncovku, vybírám tedy z neživotných vzorů hrad, stroj  (nezměnil tvar) 

 

5. CÍL bez CÍLE jako STROJ bez STROJE – bude tam měkké i (u stroje je vždy měkké i)   

Vzory PŘEDSEDA (tvrdé y) a SOUDCE (měkké i):   

Poznám tak, že již v prvním pádě čísla jednotného má slovo koncovku – podle které hned určím vzor.    

Nevěř zrádc_.     

Kdo co ZRÁDCE – koncovka – E již v prvním pádě, proto vzor SOUDCE – měkké i   

Orchestr má výborné houslist_.   

Kdo co HOUSLISTA – koncovka – A již v prvním pádě, proto vzor PŘEDSEDA – tvrdé y   

  

 V pracovním sešitě vypracovat stránky 18 a 19. (Pomůcka v učebnici strana 75 – 80)  

  

Matematika:   

Pracovní sešit  strany    33/3,      43/3      13/8, 5          15/9             14/8  

Čtení:  strana 136 – přečíst článek Žižkovo vítězství u Nekmíře. Číst nahlas, správně klesat 

hlasem, plynule    

Výtvarná výchova: Na papír nebo čtvrtku A4 nakresli svůj portrét s rouškou a vybarvi 

pastelkami nebo třeba voskovkami. Fotku tvého díla pak pošli na naší skupině na whatsappu 

  nebo přes rodiče na email nebo whatsapp. 

Pracovní činnosti: vyfoukněte doma vajíčko a originálně ho ozdobte (fantazii se meze 

nekladou) a opět fotku vašeho vajíčka pošlete do skupiny. Těším se na vaše výtvory.    

Hudebka: jen přepsat do sešitu na hudební výchovu  



  

Přírodověda: přečíst v učebnici str. 54-55. 

Chtěla bych poděkovat rodičům za jejich práci s dětma. Pokud budete chtít cokoliv, 

neváhejte mě kontaktovat. Pokud mi chcete poslat práci nebo pracovní listy, které děti 

dostaly ke kontrole, klidně i zde se nebojte použít email nebo whatsapp.   


