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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. 



PRAVOPIS 

PODSTATNÝCH JMEN  

Rodu ženského  



PAMATUJ! 

 Podstatná jména skloňovaná podle vzoru : 

 Žena  mají v koncovkách –y ( houby, bez 

vázy,..) 

 Pozor pouze v 7. pádě čísla množného je koncovka 

– ami ( houbami, vázami,..) 

 Růže, píseň, kost – mají v koncovkách vždy –i   
(chvíli, košili,..) 



NAJDI CHYBY ( SPOČÍTEJ JE) 

Socha bila vytesána ze žuli. 

Lampy vysely nad zábradlým. 

Maminka loupe cibuly. 

Dodržujeme pravydla  jízdy na 

silnicích. Nezapomínej na 

zásady správné víživi. Nemocní 

chodí o berlých. Přijdu za chvíly. 

Sázava se vlévá do Vltavi. 



BLAHOPŘEJI. 

Socha byla vytesána ze žuly. 

Lampy visely nad zábradlím. 

Maminka loupe cibuli. Dodržujeme 

pravidla  jízdy na silnicích. 

Nezapomínej na zásady správné 

výživy. Nemocní chodí o berlích. 

Přijdu za chvíli. Sázava se vlévá do 

Vltavy. ( 11 chyb) 



Dej do správného tvaru. 

Stopa- 2.p. č.mn. 

Větev – 7. p. č. j 

Včela- 6.p.č. mn. 

Pánev- 4.p. č. mn. 



 Blahopřeji. 

Stopa- 2.p. č.mn. – bez 

stop 

Větev – 7. p. č. j – s větví 

Včela- 6.p.č. mn. – o 

včelách 

Pánev- 4.p. č. mn.- pánve 
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