
Dobrý den všem,

nejprve vám posílám řešení cvičení z minulého týdne:

75/6: 1. kvetou a voní – přísudek několikanásobný
2. výskají – přísudek rozvitý (slovem radostně)
3. vítá, poskakuje a vrtí – přísudek několikanásobný
4. se loučila – přísudek rozvitý (slovem dojatě)
5. jsme sbírali, sušili nebo nakládali – přísudek několikanásobný
6. neodpovídal – přísudek rozvitý (slovy na otázky)
7. nepřijel ani nezavolal – přísudek několikanásobný

Zvratné sloveso: loučila se
76/9: turistický oddíl, každoroční, čtrnáctidenní pobyt, z nich, ocitli, plátěnými přístřešky, 
neoblíbenou rozcvičku.
PS 44/4: 1. Podmět=živočichové, rozvit slovem bezobratlí

2. Podmět=štěně, rozvito slovy malé a opuštěné
3. Podmět=cesta, rozvita slovem
4.   Podmět= ulice, rozvity slovy rušné a města

Mluvnice na tento týden:
Ještě se budeme zabývat přísudkem.
Přísudek můžeme rozdělit na 2 typy: slovesný (jeho základem je nějaké plnovýznamové sloveso: 
spát, navštívit, krmit...) a jmenný se sponou (zde přísudek tvoří spojení podstatného či přídavného 
jména se slovesem být: byl postaven, je pilotem, bude popraven...) 
Vše máte v učebnici přehledně na str. 76.
K procvičení poté prosím udělejte cv. 7 na téže straně. Opište věty, podtrhněte přísudky a určete, 
zda jsou slovesné či jmenné se sponou.
Obdobné cvičení najdete i v prac. sešitě na str. 44/cv.5. I to prosím udělejte.
Z pravopisu nebudu tento týden zadávat nic, jelikož další kapitola bude o pravopise celá. Ale 
můžete si procvičovat pravopis na stránkách pravopisně.cz.

Sloh:
Pokus se zodpovědět tyto otázky:

1. Komu napíšeš soukromý (osobní) dopis?
2. Co je to úřední dopis?
3. Kdo je adresát a kdo odesílatel?
4. Co by mělo být v každém dopise? Pojmenuj jeho jednotlivé části.
5. Proč píšeme v dopisech ve slovech Tvůj, Tobě, Váš apod. Velké písmeno?

Napiš správně tyto fráze: Jsem rád, že sis na mě/mně vzpoměl/vzpomněl. Jsem zvědav na 
správy/zprávy od tebe/Tebe. Čekám na brskou/brzkou otpověď/odpověď. Těším se nashledanou/na 
shledanou. S pozdravem/z pozdravem Míra.

Ve čtení stále pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku, jak to 
budete vedle ostatního učení stíhat. 

Mějte hezké jarní dny a dejte vědět, jak jste zvládli práci. Díky:-)M.K.


