
Týdenní plán  II - učení doma ČJ 

  23. 3 - 27. 3. 

Plán si vytiskni a postupuj nejlépe po dnech -  rozpracovala jsem to tak, jako bychom asi pracovali v hodině, ale je 

samozřejmě na tobě, jak si práci rozdělíš. 

Budete mít 2 úkoly k odeslání, ostatní práci  mi  posílat nemusíte. 

                                                                           Gramatika 

Pokračujeme v ženském rodě, minulý týden jste zvládli dva vzory Růže a píseň, které jsou hodně podobné, schválně jestli 

poznáš pády ve kterých se vzory liší koncovkou? Podívej se do tabulky, kterou máš nalepenou v sešitě. 

Tento týden budeme dělat vzor KOST – podle kterého se skloňují slova končící souhláskou v 1. p. j. č. a ve 2. p. j. č. 

koncovkou I – chuť, sůl, bytost – bez chuti , bez soli , bez bytosti a v 7.p. jen koncovka -MI –chutěmi /solemi/bytostmi/ 

1. hod -1. zopakuj si skloňování vzoru kost podle tabulky v sešitě 

              2. zapiš si žlutý rámeček z učebnice str.53 do sešitu 

                a slova, která se skloňují dle vzoru kost, např . bolest, vědomost, obuv 

             3. přepiš cvičení z učebnice 14/53 do sešitu a doplň správně koncovky – bude tam všude měkké I ? /pozor na ves –       

                 vsi, náves – návsi, vypouští se e/ procvičujeme zároveň velká písmena a přepis, tak se snaž o hezké písmo 

             4. PS 1/12 – vyskloňovat slovo bystost ve všech pádech 

 

2. hod 1. učebnice 12/54 do sešitu – přepsat správně přísloví a doplnit PJ se správnými koncovkami. Vyber si jedno přísloví  

                   a zkus ho vysvětlit svými slovy do sešitu. Přísloví je ustálený výrok, obsahuje zásady, zkušenosti mravoučné    

                   povahy. Bývá vyjádřeno často obrazně a rýmovaně. Pár moderních přísloví – Všude dobře, s wifi nejlépe!  

                   Kdo se moc ptá, málo googlí! Pýchu předchází IPAD! – doufám, že víš, jak je to správně, pokud ne, vyhledej na  

                  Internetu nebo se zeptej rodičů. 

              2. v učebnici si přečti nadpis Rozlišujte na str. 54  – zapamatovat a určit si koncovku v 1.p.j.č. 

                  rozliš další slova do sešitu -  Ostrava, Opava, Náměšť a urči 2.p.j.č. – do Ostravy/ženy, do Opavy/ženy, do    

                 Náměšti/kosti – napadnou tě další města ženského rodu? Podle mapy zkus napsat aspoň další 3 města v 1.a 2. p.          

                 j.č. 

              3. PS 2/12 

3. hod  1. učebnice 18/54 – přečti si příběh, vyhledej PJ a zařaď do jednotlivých vzorů -ÚSTNĚ . Vypiš přirovnání /pomůžu ti,  

                že se tam často objevuje slovo jako – hezká jako obrázek/…. a napiš je do sešitu. 

              2. dodělej PS 3,4/12 udělej si online procvičování  

               https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067 

            https://www.mojecestina.cz/article/2016071803-test-rod-podstatnych-jmen-7  

             

 

4. hod  1. PS 1,2/ 13 Opakování Ženského rodu 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067
https://www.mojecestina.cz/article/2016071803-test-rod-podstatnych-jmen-7


 

                                                                                      ČTENÍ 

 Zůstává čtení tvé oblíbené knížky, nezapomeň, že začátkem dubna se odevzdává čtenářský deník, věnujte se čtení každý 

den aspoň 15 min. 

                                                                                      PSANÍ 

Vyber si ze jednu ze dvou možností: 

1. Jaro – Jaro je tady a my doma….jak vnímáš jaro, co nového vykvetlo, vyrostlo, jak se proměnila teplota – napiš 

krátké vyprávění a vyfoť nějaký důkaz jara a pošli fotografii tvých úlovků ze zdravotních procházek venku (zahrada, 

park, les), fotografie pak vystavíme na naší společné třídní stránce nebo můžeš kreslit a obrázky pak poslat -takže 

krátký text o jaru s fotografíí nebo obrázkem 

2. Recept – jsme doma a pečeme nebo pomáháme s pečením, máš nějaký skvělý recept? Napiš recept a postup 

práce s výslednou forografií tvého výtvoru. Já na stránky naší třídy taktéž vložím nějaký svůj recept. Těším se na 

vaše výtvory 

Odevzdáváš  

1. Na konci týdne ofocený školní sešit se cvičeními 

2. Psaní – buď o jaru nebo recept 

Dobrovolně můžeš dál odepisovat na dopisy, ráda si s vámi budu dopisovat a číst, jak se máte a co vše děláte. 

 

To je vše a přeju dobré a pohodové učení a když si nebudeš vědět rady, napiš, zavolej. 

Hezký týden. 

Vaše paní učitelka Amálie 

 

 

 

 

            

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 


