
Matematika - PS krtek: spolu jsme si udělali: 26/7, 28/1,2,3,, část cv. 4, část cv. 5 

                                 ÚKOL:  26/8 nemusíte fotit, ale ať si děti násobení určitě procvičí 
                                        s. 28 - dokončit cv. 4 a 5 -  prosím o ofocení, děkuji. 

 

Český jazyk -  procvičování a opakování: osoba u sloves, pád podstatných jmen, opakování co jsou 

slova příbuzná, vymýšlení příbuzných slov (ke slovům let, hrad, les..) 
- vyjmenovaná slova po Z - brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně - naučit se nazpaměť. 
ÚKOL -  ze školy máte několik stran s vyjm. slovy. Dala jsem i po B, abychom vás nehnali za pár dní do školy 
znovu. Ty po B si dobře uložte a dnešním úkolem je nalepit si do chytráčku slova po Z.  
Napište si nadpis     VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z 
 - Vystřihněte si rámečky a nalepte ve správném pořadí, jak se je učíme nazpaměť.  
- Nakonec nalepte i rámeček se slovy příbuznými, která si probereme zítra.  

 
Odkaz na videjko na VS po Z:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dguZq8_goiM 
 
Ještě k tomu opakování příbuzných slov:  

 
Říkali jsme si, že abychom rozhodli, zda se jedná o slova příbuzná, tak musí platit dvě podmínky. Obě: 
 

  1) Slova mají společnou část slova - kořen 

  2) Slova spolu musí významově souviset. 
 

Dnes jsme, kromě jiného, vymýšleli slova příbuzná ke slovu LES.  

Padl návrh jako příbuzné slovo ke slovu les  slovo STROMEK.   Stromek má sice významově něco 
společného s LESEM (roste v lese), ale už neplatí druhá podmínka - nemá společný kořen slova. TAKŽE 
SLOVO STROMEK NENÍ PŘÍBUZNÉ SLOVO KE SLOVU LES. 

  
Jiný návrh na příbuzné slovo ke slovu LES bylo slovo PLES.  Toto slovo má sice společnou část slova, 
ale významově spolu nesouvisí. Ples nemá nic společného s lesem.  Slovo PLES je odvozené od slova 
PLESAT, což znamená - JÁSAT, RADOVAT SE. V dávných dobách to znamenalo TANČIT - proto PLES, 
protože se tam raduje a tančí! 
TAKŽE SLOVO PLES NENÍ PŘÍBUZNÉ KE SLOVU LES. 

 
Je dobře, že tyto návrhy v hodině padly, protože se na nich dá ukázat, že tato slova příbuzná nejsou. Musí platit 
obě podmínky!:-D 

 


