
Třída 4.C (11.3.-20.3.) 

ČESKÝ JAZYK - procvičování slovních druhů, skloňování vzorů rodu středního a ženského.

1.  Vzor Žena   – Tvrdý vzor, končí na -  A  , ve   2.p.j.č. Y   a   7.p  .   mn. č -AMI  . /   11.3-13.3./  

Procvičují v učebnici - str. 51 – cvičení 4 do školních sešitů a cvičení 6 doplnit a přepsat doplněné do 
školních sešitů, zdůvodňují si pády a tvary vzoru žena.

Pracovní sešit strana 10 – vyplnit celou stranu – tj. cv. 1,2,3,4,5

2. Vzor RůŽE   – měkký vzor, podstatná jména zakončená na -  E   – kůže, chvíle, země, 7. p. mn. č. je -  I   
(s     kůžemi, chvílemi, zeměmi)   /  16.3-18.3  /  

Učebnice strana 52/7 – do školních sešitů – vyskloňovat do správných tvarů příslušných pádů

                              52/8 – taktéž do školních sešitů

Pracovní sešit str.11 /cv.1,2,3  

3.   Vzor PÍSEŇ   – podstatná jména zakončená na souhlásku – laň, labuť, broskev- a ve   2. p. j. č.     
koncovka   E(Ě  ),   7. p.     mn. č. I.    – s     laněmi, s     labutěmi, s     broskvemi  /  18.3. – 20.3./  

PS, str 11/ 1,2 (spodní cvičení)

Online procvičování:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida -vzory středního a ženského rodu

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/1test.php - procvičení podstatných jmen, fialové testy slouží 
ke zkoušení a připravuje se na ně v modrých testech. Ráda bych obdržela 3 testy z pravé části -rod 
ženský, rod střední a pád. Děti posílají na můj e-mail.

ČJ ČTENÍ 

- čtení vlastní knihy a zápis do Čtenářského deníku, měl by se odevzdávat 1. týden v dubnu, čtenářské
deníky jsou u mě, děti můžou psát na papír a pak vlepit do deníku. 

- libovolná pohádka Hanse -Christiana Andersena

.

ČJ  PSANÍ 

1. krátký referát na téma Hans Christian Andersen – kdo to byl, odkud pocházel, jaké nejznámější 
pohádky napsal.

2. dopis – na libovolné téma nebo téma Jak Covid-19 změnil můj/naše životy – děti mi napíší dopis na
počítači a do 20. 3. pošlou na moji adresu – amaliekoranova@gmail.com.

V dopise nebude chybět oslovení, kdy a kde je psán, sdělení, otázky, na konci rozloučení a podpis.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/1test.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida


V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte na mém telefonu nebo na výše uvedeném e-mailu 
nebo přes bakaláře. Červeně jsou vyznačená data, do kterých by se věci měly stihnout, je to 
orientační, nechávám na dětech, jak si to rozvrhnou, ale neměla by se jim práce nakupit a pak mít 
velký chaos.


