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POZOR! ČERVENĚ OZNAČENÁ CVIČENÍ VYPRACUJ A ODEŠLI KE KONTROLE NA E-MAIL: 
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1/ KOREKTURNÍ CVIČENÍ  (pošli ke kontrole) 

Najdi pravopisné a syntaktické chyby – přepiš text bez chyb nebo chyby zakroužkuj - včetně interpunkce: 

/S tímto textem jsme několikrát pracovali, předpokládám výtečné zpracování/ 

Na pomoc Praze 

 Hejtman Jan Žižka vyrazil z dobře vycvičeným  vojskem dne 19  května 1420 z tábora do Prahy. Před 

benešovem rosprášil konopišťskou jízdu. Hořící měské domi a klášter z něhož se zřítili krovi a trámi, jim svítili na 

cestu. Po tomto výtězstvý sjížděli Husitské vozy okolo starobilého Poříčského kostelíka k řece sázavě. 

 Na rovince za řekou spojily vozy v hradbu. Strážné ohně zplály a lidé se uložily k odpočinku. Na vrších za 

Čerčany se zablískly nepřátelské zbraně a jízdné houfy sestupovali do údolý. Jejich třpit neušel bystrému žižkovu 

oku. Krátké porady se zůčastnily všichni hejtmani. V ležení byl sice po půlnoci strnulí klid, ale bděli. 

 Vístřely z děl způsobili zhroucení nepřátelského útoku a zikmundovy jezdci se obrátily na bezhlavý útěk. 

S odvahou byli Husité Křižáky. 

2/ Pravopis – přídavná jména:  (pošli ke kontrole) 

Hověz__ maso, ryb__ tuk, sysl__ nory, včel__ med, mil__ přátelé, koroptv__ vejce, vztekl__ psi, hus__ játra, 

Mozartov__ skladby, sousedov__ psy, vodníkov__ dušičky, o pekařov__ch koláčcích, s křišťálov__m lustrem,  

o lovcov__ch úlovcích, drav__ pták, rychl__ běžec, bíl__ květ, s obětav__m člověkem, štíhl__ topol, ps__ štěkot, 

ciz__ člověk, zl__ čarodějové, ryz__ zlato, koz__ mléko, lv__ řev, Pavlov__ kamarády, Petrov__ kalhoty. 

3/ U vět urči, jestli se jedná o větu dvojčlennou (D), jednočlennou (J) nebo větný ekvivalent (E):  

(pošli ke kontrole) Učivo v učebnici str. 87 

1. Včera mě bolelo v krku. _____    7. Skvělé! _____  

2. Strašná bolest. ____      8. Šel jsem na trénink. _____  

3. Trápila mě celé dopoledne. _____    9. Pršelo. _____  

4. Bolelo mě každé polknutí. _____    10. Mít tak deštník. _____  

5. Zábly mě nohy. _____     11. Zmokl jsem. _____  

6. Odpoledne už mi bylo lépe. _____    12. Brrr. _____  

 

4/ U následujících vět urči základní skladební dvojici a druh přísudku:  (pošli ke kontrole) 
(slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný beze spony)  Učivo v učebnici str. 93 

 

1) Babička ráda peče buchty. _________________________________________________________ 

2) Růže je nádherně voňavá. __________________________________________________________ 

3) Jistě bys ten film rád viděl. __________________________________________________________ 

4) Micka s Mourkem jsou velmi hraví. ___________________________________________________ 

5) Riskovat se nám nevyplatilo. _________________________________________________________ 

6) Po volbách se stal předsedou. ________________________________________________________ 

7) Nemocný leží v posteli. _____________________________________________________________ 

8) Ráno mrzlo. ______________________________________________________________________ 

9) Musíme začít uklízet! _______________________________________________________________ 

10) Začneme s úklidem hned. ____________________________________________________________ 
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LITERATURA 

 

Práce s čítankou str. 96 – 111 

Do literárního sešitu zapiš stručně obsah první ukázky (max. 15 řádků) 
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1. Muž, jenž si dle pověsti vzal za manželku Libuši, … 
2. Jedna z Krokových dcer… 
3. Slavnou historickou dvojicí je Durynk a …  
4. Na bájném Šemíkovi jel …  
5. Známá věštba : „Vidím město veliké, jehož sláva se hvězd dotýká…“ se týkala města … 
6. Statečný muž, který skolil kance, se jmenoval… 
7. Řeka, ke které dle pověstí chodila Libuše, se jmenuje… 
8. Vesnice, do které doběhl bílý kůň a vybral tak manžela pro Libuši, se jmenovala… 
9. Kolik dcer dle pověsti měl Krok… 
10. „Dlouhé vlasy – krátký rozum“. Tak zhodnotili dva sedláci českou kněžnu. Kterou? 
11. Bratr Lecha je dle pověsti… 
12. „ Bělouš byl grošovatý, širokého krku, dlouhé hřívy a hustého ohonu, na štíhlých nohách malých kopyt, 

jako jelen. Oči mu svítily, a pohazuje bujnou hlavou, šířil zardělé nozdry. “ Takto popisuje Jirásek zvíře 
jménem … 

13. Bájná ženská bojovnice se jmenovala… 
14. Manželka bájného Bivoje se jmenovala … 

 

KŘÍŽOVKA  

Chceš-li jedničku, pošli mi očíslované 

odpovědi + tajenku  


