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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

 

Forma: prezentace 

 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 

učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 

skupinách. 

 



SHRNUTÍ VYJMENOVANÝCH SLOV 

Doplňuj i/y, dávej pozor na pravidla. 

( zapisuj na papír jen i/y, se 

spolužákem pak zkontroluj) 
 



 An_čka b_la p_šná, že už bude chod_t do první tříd_. 

Jiřík žv_kal žv_kačku, ab_ prý měl zdravé zoubky. Náš 

děda má br_le v_dí na tři m_le. Netop_r v_sí hlavou 

dolů a spí. Když si čtu nap_navou knížku, nic nev_dím 

a ni nesl_ším.Je s_chravý den, ale v_prané prádlo 

pomalu us_chá. 

 V_ktor v_lezl na v-soký strom. M_lan už sl_šel houkat 

s_čka.B_dlí ve starém ml_ně u řeky. Ferda mravenec a 

brouk P_tlík b_li kamarádi. L_ška se odstěhovala z 

m_sl_vny. 



 Anička byla pyšná, že už bude chodit do první třídy. 

Jiřík žvýkal žvýkačku, aby prý měl zdravé zoubky. Náš 

děda má brýle vidí na tři míle. Netopýr visí hlavou 

dolů a spí. Když si čtu napínavou knížku, nic nevidím 

a ni neslyším.Je sychravý den, ale vyprané prádlo 

pomalu usychá. 

 Viktor vylezl na vysoký strom. Milan už slyšel houkat 

sýčka.Bydlí ve starém mlýně u řeky. Ferda mravenec a 

brouk Pytlík byli kamarádi. Liška se odstěhovala z 

myslivny. 

 Kontroluj! 
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