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POZOR! ČERVENĚ OZNAČENÁ CVIČENÍ VYPRACUJ A ODEŠLI KE KONTROLE NA E-MAIL: 
mjirkova@zsbrezenecka.cz   Termín odeslání: do 10. 4. 2020   

 
1/ KOREKTURNÍ CVIČENÍ – chyby zakroužkuj (pošli ke kontrole) 

30. březen 1920 – 100leté výročí 

1/  Vlajka - jeden z nejvýznamějších a nejznámnějších symbolů české republiky slavý výročí. 

Zdělením Ministerstva vnitra r. 1920 byl autorem podoby vlajky uznán ůředník Jaroslav Kursa, nikoli domělý malíř 

Jaroslav Jareš. 

Víznamnou dějinou roly měla vlajka za Německé okupace. Tento symbol České státnosti lidé schovávaly, přinášeli 

objeti a za ní umírali.        (16 chyb) 

 

2/  Spůsoby vyvěšování se řídí podle pravidel. Protože píšeme z leva do prava, je i levá strana považována za 

čestnější než pravá, proto i zákony stanový, že při svyslém vyvěšení České vlajky je nezbitné aby byl z pohledu pozo-

rovatele významější bílý pruh na levo. 

Vlajka vysí v období státních svátků a důstojným spůsobem vyniká samozřejmně na sportovištích, zvláště v době 

olympijských her. 

Státní vlajka se nesmí „jen tak“ vyhodit do zběrného kontejneru jako odpad, nejprve se musí obřadně rozstříhat aby 

její části nepředstavovaly státní symbol. 

Vlajka nesmí být úmyslně poškozena ani nesmí mýt nápisy.   (18 chyb)   

 

2/ U následujících vět VYPIŠ základní skladební dvojice a urči druh přísudku:  (pošli ke kontrole) 
(slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný beze spony – tento je pouze 1x)  Učivo v učebnici str. 93 - 94 
 

 základní skladební dvojice druh Př 

1) Žák začal číst pozorně zadání úkolů.    

2) Všichni si zopakujte probírané učivo!   

3) Každý z vás má školní povinnosti.   

4) Každý by měl otevřít učebnici.   

5) Musíme si plnit své úkoly.   

6) Kniha přítel člověka.   

7) Po trénování se stal Ota kapitánem.   

8) Lidé raději přestali výrobek kupovat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Zakroužkuj předmět a urči jeho pád: 

Chlapeček si hrál s míčem.      ____ 

Výsledek se liší od celkového zisku. ____ 

Povídali si o novém filmu.      ____ 

Chtěl mu pomoci.       ____  

Chybu jsme tam nenašli.     ____ 

(!) S Evou jsme si dali slib.     ____ 

 

3/ Vypiš základní skladební dvojice:  (pošli ke kontrole) 

Zoologové zjistili, že dvouměsíční tygřata už začínají 
přijímat první kousky masa, které je pro ně výživné. 
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3/ KDO CHCE JEDNIČKU, POŠLE MI OČÍSLOVANÉ ODPOVĚDI + TAJENKU ☺ 
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LITERATURA 

 

Kontrolní otázky k úkolu z minulého týdne + nové (pošli ke kontrole) 
 
1/ Kudy čert odnesl Fausta? 
2/ Čím ono místo bylo zvláštní? 
3/ Kde vždy student našel tolar? 
4/ Co dělala zázračná klika? 
5/ Současný název náměstí, kde stojí Faustův dům? 

 

TÉMA TÝDNE: Židovské pověsti ze staré Prahy  
Práce s textem – čítanka str. 112 - 117 

 
OTÁZKY K TEXTU: 

1/ Na základě čeho usvědčil rabín zloděje? 

2/ Jak vypadal šém? Kam se dával?  

3/ Jakým způsobem projevují lidé úctu rabínovi dnes? 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8 

 

1. Základní větný člen (může být 

nevyjádřený) 

2. Skupina slov, která má smysl 

3. Rozvíjející větný člen, na který se 

ptáme: Jaký, který, čí? 

4. Příslovečné… 

5. Mezi podmětem a přísudkem je… 

6. Druh příslovečného určení, na který 

se ptáme: Kdy? 

7. Větný… 

8. Dvě a více vět jednoduchých 

v jednom celku 

9. Větné členy jsou základní a … 

10. Základní větný člen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8

