
Učivo na týden 8.2. – 12.2. 2021 

 Okruhy učiva Učebnice  Písemné úkoly  

Český jazyk Opakování 

Podstatná jména 

rodu středního, 

ženského, 

koncovky 

podstatných jmen 

102-116 

 

 

 

 

 

 

PL 1,2 

 

 

PS 2 – str. 2,3 

Učeb. str.116/cv9 -a 

do sešitu 

 

Žáci si zopakují mluvnické kategorie 

a vzory podstatných jmen rodu 

středního a ženského. Skloňují 

podstatná jména v čísle jednotném, 

množném. 

Doplňování koncovek podstatných 

jmen s využitím vzorů. 

Matematika Opakování učiva 

 

 

 

Jednotky délky 

Jednotky 

hmotnosti 

 

 

 

 

Uč.str.82 

Uč.str.83 

PS 2     str.9 celá 

PS 2     str.10 celá 

 

 

PS 2     str. 13 

PS 2     str. 14 celá 

 

 

Písemné násobení dvojciferným 

činitelem a neznámé číslo. 

 

 

Prezentace 

Opakování učiva 

 

Přírodověda Pokusy a měření 44 - 46 Krátké výpisky dle 

prezentace do sešitu 

(nezapomínej na 

obrázky) 

Prezentace – podle prezentace si 

vypiš výpisky. 

Můžeš si vyzkoušet 2 pokusy a zaslat 

mi video. 

Vlastivěda Středočeský kraj 45-46 Krátké výpisky do 

sešitu  prezentace), + 

nalepit mapku kraje 

Prezentace - podle prezentace si vypiš 

výpisky. 

Podle fotografie v prezentaci nakresli 

hrad Karlštejn. 

Čtení Čtení 

s porozuměním 

84-86  

Písanka str. 12 a 13 

Práce s textem – zodpovězení otázek 

na straně85 

 

 

Užitečné odkazy:             

Matematika 

-prezentace na stránkách školy 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek 

 Přírodověda 

- prezentace na stránkách školy  

Český jazyk 

-prezentace na stránkách školy z minulého týdne 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho 

Vlastivěda – prezentace na stránkách školy Středočeský kraj 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho


 

ČJ – PL1 
 

1. Vybarvi políčka s podstatnými jmény podle zadání: 

     vzor žena – červeně 

     vzor růže – zeleně 

     vzor píseň – žlutě 

     vzor kost - modře                   

 
 

 

 

 

2. Zahraj si na učitele/učitelku. V textu najdi 6 chyb a dej je do zeleného 

kroužku. 

 
Na louce tančily víli. Na jaře sbíráme kopřivy. Ráno se dívám na televizy. 

Tygři jsou nebezpečné šelmy. Počkej na mě chvíly. V neděly se u tebe 

stavím. Ve stepi můžeme vydět žirafi. K vaření potřebujeme cibuli. Na 

náměstí je obchod s obuví. 



 

3. Roztřiď slova do příslušných sloupců:  

pole, obilí, drzost, chůze, bydlení, televize, květina, prase, švihadlo, 

třešeň, srdce, matka, past, tele 

 

Rod střední 

město moře kuře stavení 

    

    

 

 

Rod ženský 

žena růže píseň kost 

    

    
 

 

2.U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor 

 pád číslo rod vzor 

s maminkou     

na poli     

vedle židle     

pod větvemi     

při čtení     

bez srsti     

za  zahradami     
 

4. O která podstatná jména ženského rodu se jedná? Vylušti a do závorky napiš vzor. 

 idlež ____________ ( ________)  

hakni ____________ ( ________) 

 kusně ____________ (________)  

záva ____________ ( _________) 

 tsodar  ____________ ( _______) 

 ležva ____________ (_________) 

 clek ____________ (__________)  

sláka ____________ (__________) 



 

ČJ -PL2 

1.Vyskloňuj tato slova v jednotném čísle. 

          

                malina                   větev                  radost 

1. p. 1. p. 1. p. 

2. p. 2. p. 2. p. 

3. p. 3. p. 3. p. 

4. p. 4. p. 4. p. 

5. p. 5. p. 5. p. 

6. p. 6. p. 6. p. 

7. p. 7. p. 7. p. 
 

 

2.Vyskloňuj tato slova v množném čísle. 

 

                  šála                 koule                  náplast 

1. p. 1. p. 1. p. 

2. p. 2. p. 2. p. 

3. p. 3. p. 3. p. 

4. p. 4. p. 4. p. 

5. p. 5. p. 5. p. 

6. p. 6. p. 6. p. 

7. p. 7. p. 7. p. 
 

 

 

 

3.Na každý řádek se zatoulalo jedno nebo více slov, které tam nepatří (jsou 

jiného rodu než ženského). Najdi je a škrtni. 

 

a) kolečko, pastička, prase, větev, dům, lehkovážnost, myš, únor, lavice, 

sedmikráska 

b) uvážlivost, broskev, dívka, sestra, vesta, mandloň, invalida, ulice, kotě, piha 

c) čepice, uličník, myšlenka, starostka, starost, lžíce, srdce,  sklenička, paprsek 

 

 

 



 

4.Cvičení přepiš a slova v závorce dej do správného tvaru. 
 

Maminka si vzala ze skříně stříbrnou (vidlička). Půjč své (sestra) tu novou 

(kniha). Dala jsi (kočka) čerstvé mléko? Lež má krátká (noha). V (chodba) jsem 

zakopla o neuklizené (boty). Vyndej si ze (skříň) kabát a tu modrou (šála).V 

(zahrada) jsem se houpala na (větev). 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 
5. Doplň koncovky podstatných jmen 

vysoké váz _ , na cedul _ ch, staré map _ , s cibul _ , zralé obil__, vjezdy s 

bránam _ , před vrtul _ letadla, houkání sov _ , balíky slám _ , kalhoty s kapsam 

_ , zhasly lamp _ , slova na tabul _ , nad pol__,  na židl _ , čtyři klobás _ , pole 

za vesnicem _ , má hlavní rol _ , koupil cihl _ , je pod židl _ , pod okn__, 

za krátkou chvíl _ , obraz na tabul _ , k blízkým pol _ m, pod palmam _ , na 

rozvodněném Lab _ , nedaleko škol _ , s velikou píl _ , husté křov _ , dvě váz _ , 

s bledulem _ , přijdu příští neděl _ , na všech schůz _ ch, s dvěma lampam _ , 

špatné počas _ , nedaleko  bříz _ , cestujeme letadl _ , divoké hus _ , v rákos _ ,  

veverka na jedl _ , v různých zem _ ch, velké zásob _  uhl _ a dřív _ ,  

v bílé koul _ , se smaženou cibul _ , v zámeckém podloub__, pod umyvadl__, 

 s blikajícími světl__, nad řekam__ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


