
Matematika 
PS oranžový  - strana 13 cv. 3 a 5  
                            - strana 14 cv. 5,6,7   PROSÍM OFOTIT. DĚKUJI.  
Stále platí opakování násobků a příkladů na násobení i dělení.:-D 

 
Český jazyk 

Popojedeme! Není to nic nového, jen je to málo procvičené. Dnes si to ale procvičíš v PS.  
 
Připomínáme si rozdíl mezi podstatnými jmény obecnými a vlastními: 
Obecná podstatná jména  jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Pozor - mluvíme-li o např. 

osobách, obecnými jmény je myšleno např. pán, maminka, spolužák, trenér, učitel, soused, lékař..... jsou to 
obecné názvy osob, nikoliv jejich jména! To samé u zvířat - pes, slon, brouk .... - jsou to obecné názvy 

živočichů, nejsou to jejich jména. I názvy rostlin, stromů jsou obecné názvy. Sedmikráska, dub, lípa, jabloň... - je 
to název druhu, ne však jejich vlastní jméno!!!! 
Vlastní podstatná jména jsou opravdu jejich vlastní jména, jak vyplývá z názvu. Vlastní jméno sousedky - 
paní Horáková, jméno žáka Marek Nový, jméno maminky Blanka, 
jména zvířat: Rek, Stračena, Muf, Mourek, Asta, Bobík atd. Rostliny si člověk nepojmenovává, nedává jim vlastní 

jméno (kdyby ano, psalo by se s velkým písmenem).  
Vlastní jména mají i řeky, hory, kopce, města, státy, ulice atd.  
Obecný název řeka - její vlastní jméno: řeka Ohře, Vltava, Labe, Amazonka... 
Obecný název hora - její vlastní jméno: hora Říp, Sněžka, Klínovec, Praděd... 
Obecný název pohoří - jeho vlastní jméno: pohoří Šumava, Krkonoše, Alpy, Beskydy, Vysoké Tatry...  
Obecný název město - jeho vlastní jméno: město Habartov, Sokolov, Aš, Paříž, Moskva, Tokio... 
Obecný název ulice - její vlastní jméno: Raisova, Karla Čapka, Okružní, Gagarinova... 
Obecný název hradů a zámků - Hradčany, Konopiště, Trosky, Litomyšl, Hluboká... 

Už jsme si o tom povídali ve škole i vloni. Není to nic těžkého. Jistě si pamatujete, a teď to i vidíte zde, že: 
OBECNÁ JMÉNA SE PÍŠÍ S MALÝM PÍSMENEM 
VLASTNÍ JMÉNA SE PÍŠÍ S VELKÝM PÍSMENEM 

 
Pracovní sešit str. 13 cv. 1, 3, 4, 5  Dobře si vždy přečti zadání! 
Cv. 4b - Máte dopsat vhodná obecná podst.jména.  Dám ti nabídku slov, samozřejmě zpřeházené:-D. Doplň 
nejprve to, co víš jistě, ostatní si potom buď vzpomeneš nebo ti někdo poradí :  herečka, pohoří, hrad, zámek, 
spisovatelka, řeka,  kněžna, stát, zpěvák, město, skladatel, hora.  
CELOU STRANU 13 PROSÍM OFOTIT, DĚKUJI.  
Cv .  5 napište prosím do sešitu češtiny. Nezapomeň vynechat řádek, napsat datum a na nový řádek cvičení 

přepiš krásně psacím písmem. Správně se rozhoduj a popřemýšlej dřív, než napíšeš. Pozor na vlastní jména!!! 
Víme, jak se píší. A samozřejmě nezapomeň ani na začátek věty!  Soustřeď se, ať je to bez chyby.  Každé slovo 
si ihned zkontroluj. Nezapomeň si znovu přečíst a zkontrolovat celou napsanou větu. A potom ještě jednou celé. 
Když si to nezkontroluješ, nemůžeš najít případnou chybu!  PROSÍM OFOTIT 

 


