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Český jazyk 
Pracovní list z přílohy č. 2: 
cv. 1 - Dej pozor, už víš, jak se píší názvy měst, vesnic, řek, zemí - jsou to vlastní jména. 
cv. 2 - Tady asi budeš potřebovat něčí pomoc. Nechám to tedy na dobrovolnosti. Ale něco možná vymyslíš. 

Známé osobnosti mohou být spisovatelé, ilustrátoři, herci, zpěváci, ale i třeba někdo další, koho znáš z televize.. 
cv. 3 - Pozor, i kniha má své jméno, je to tedy vlastní jméno, takže víš, jak správně napsat. Začátek názvu té 

knihy bude s   velkým    písmenem.  Napiš třeba dvě knihy.  
cv. 4 - Možná trochu těžší zjistit, o jaké se jedná slovo a kdy použít jaké písmeno. Nápověda - jsou tam např. 

slova jako: 
 
            MOST - MOST, PÍSEK - PÍSEK - jednou se jedná o vlastní název města a jednou se jedná o věc. Pozor 

na psaní!!! 
            Pak jsou tam slova ZEMĚ - ZEMĚ -  jednou se jedná o zemi, po které chodíme, jednou se jedná o vlastní 

jméno naší planety.  
            Planeta se píše s malým písmenem - je to obecný název objektu ve vesmíru. Ale pozor, jestli se zde toto 
slovo třeba nenachází na začátku věty!!!! 
            Je tam také napsáno, že se ta naše planeta, která se nějak jmenuje, otáčí kolem SLUNCE.  Zde je to 
myšleno jako název hvězdy, je to její vlastní jméno.  
            Ale kdybychom chtěli napsat, že ráno vychází sluníčko - tady už to není název - vlastní jméno hvězdy, 

zde je to bráno jako nějaká věc, jako obecný název.  
            Je to těžké? Už jsem se o těchto věcech několikrát zmiňovala. Ve škole si to dovysvětlíme.  
            To samé MĚSÍC.  Měsíc jako časová jednotka se píše s malým m - měsíc 
                                              Měsíc, který nám svítí na večerní obloze je také s malým m - měsíc. 
                                              Ale mluvíme-li o něm, jako o vesmírném objektu, o družici, která obíhá naši Zemi, 
pak je to její vlastní název - a tedy velké M - Měsíc. 
           Doufám, že jsem Vám nezamotala hlavičky. 
 
Pracovní list z přílohy č. 3  
cv. 5 - Zkus spojit dvojice. Psát je na linky nemusíš. 
cv. 6 - Zde jsou jména spisovatelů a ilustrátorů. Mnoho z těchto ilustrátorů máme ve třídě na tabuli, vzpomínáš? 

Tedy jejich obrázky a jméno ilustrátora.  
            Jména některých spisovatelů asi neznáš, proto ti pomůžu: FRANTIŠEK HRUBÍN, JIŘÍ ŽÁČEK, EDUARD 
PETIŠKA - Doplň správná písmena. 
             Někteří ilustrátoři jsou zároveň i spisovatelé. 
            Připomenu ještě aspoň některá jména ilustrátorů, i když nám jejich obrázky visí v té naší třídě:)  :  JIŘÍ 
TRNKA, RADEK PILAŘ, ADOLF BORN, VÁCLAV ČTVRTEK  -  a ty zbylé už byste mohli znát. 
cv. 7 - Napiš, jak se ještě jinak může říkat Anně, Janovi, Marii. 
cv. 8 - znáš  nějaká kočičí jména? Pozor, píšeš jména, vlastní jména! 

 
 PROSÍM O OFOCENÍ OBOU LISTŮ Z ČJ A TAKÉ ÚKOLY Z KRTKA. MOC DĚKUJI! 

 
ÚKOL NA PRÁZDNINY  (obvykle na prázdniny úkoly nedávám, ale tento rok je všechno neobvyklé) -

 OPAKOVAT NÁSOBILKU 

a z vašeho sešitu  chytráčku se naučte nazpaměť vyjmenovat   SLOVNÍ DRUHY -  tak, jak jdou za 

sebou i s čísly!!!!  

 A ČTĚTE SI  ! 

 


