
Přeji všem dobrý den,

Na začátek týdne zase posílám řešení cvičení z minulého týdne:

76/7    1. byli veselí – př. jmenný se sponou
2. počkej – přísudek slovesný
3. vaří – př. slovesný
4. je kuchařka – přísudek jmenný se sponou
5. máte – př. slovesný
6. bude studentkou – přísudek jmenný se sponou
7. byla roztomilá – přísudek jmenný se sponou
8.  jsou sourozenci – přísudek jmenný se sponou
9. čtu – př. slovesný
10. se objevil – př.slovesný
11. byl zpěvák – př.jmenný se sponou
12. není nebezpečný – př.jmenný se sponou
13. bývají nenasytní – př. jmenný se sponou
14. jsou umytá – př.jmenný se sponou
15. buď opatrný – př.jmenný se sponou
16. nepřijde – př.slovesný
17. je kvítko – př.jmenný se sponou

PS 44/5: byl rybářem-J, budu vítězem-J, byli spokojeni-J, budu kuchařem-J,zdolal-S, jsou zábavné-
J, obývá-S

Mluvnice na tento týden:
Tento týden pracujte s textem na str.77 v učebnici. Jmenuje se Veverčí hnízdo v rukávu. Text si 
přečtěte a pak splňte všechny úkoly, které se k němu vztahují (str. 78).

Další probíraná kapitola – shoda podmětu s přísudkem- bude především o pravopise. 
Jaké i napíšeme v koncovkách sloves v minulém čase (neboli v činném příčestí)? Vše se řídí 
podmětem:

1. Pokud je podmět rodu mužského životného, napíšeme i: př. Chlapci se poprali o nový míč.
2. Pokud je podmět rodu mužského neživotného, napíšeme y: Stromy rostly velmi pomalu.
3. Pokud je podmět rodu ženského, napíšeme y: Babičky i maminky slavily Den matek.
4. Pokud je podmět středního rodu, napíšeme a: Vylíhla se žlutá kuřátka.
5. Pokud je podmět nevyjádřený, všeobecný či není znám z kontextu, též napíšeme i:

př. Všichni se zpozdili. Říkali to v rádiu. Nesešli jsme se.

Na toto máte v učebnici cv. na str. 79 cv. 1 (udělejte ústně s rodiči) a písemně cvičení 2. Podle 
podmětu doplňte do přísudku v příčestí činném i/y/a.

Sloh:
V neděli 10.5. oslavíme Den maminek. Vzpomeňte si na svou mamku nebo babičku a potěšte ji 
přáníčkem. Najděte nějaký hezký pohled, nebo si ho sami vyrobte. Vyplňte správně jméno a adresu 
své maminky/babičky a na volné místo pohlednice připište krátké přání. Nezapomeňte na datum a 
místo, vhodné oslovení a váš podpis.

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

Přeji všem, ať se vám domácí práce daří, a nezapomeňte se každý den proběhnout venku. Český 
jazyk je důležitý, ale zdraví a pohoda k nezaplacení:-)MK




