
Přeji všem dobrý den,

Na začátek týdne zase posílám řešení cvičení z minulého týdne:

Veverčí hnízdo: 6 souvětí. Vzorce nejdelších: V1,aleV2,kdeV3. V1,protožeV2aV3.
Slovní druhy: pomoc 1, ho 3, podle 7, injekční 2, zastlaných 2, občas 6, mrkev 1, kdo 3, určitě 6
Podst.jm: pomoc-kost, mrkev-píseň.
Příd.jm.:injekční-měkké, zastlaných-tvrdé
Zájmena: ho-osobní, kdo-vztažné
Číslovky: dvě, jednoho, druhého,první
by zahynul: 3.o.,č.j.,zp.pod.
Zastlaných: stlát, podestýlka, vystlat
Pravopis: tamější: kořen tam+přípona -ější, s sebou (brát něco někam), strávil=zůstal

79/2: Města byla rozpálená poledním sluncem. Sluneční paprsky rozžhavily dlážděné chodníky i 
náměstí doběla. Okna domů byla otevřena. Lidé se schovávali ve stínu stromů. Dívky spěchaly na 
koupaliště. Děti přestaly skotačit. Hlasy se ozvaly pouze od vody, jinak jsme naslouchali jen 
okolnímu tichu. A potom najednou těžké mraky zakryly slunce a k zemi se spustily proudy vody.

Mluvnice na tento týden:

Stále probíráme shodu podmětu s přísudkem.
Připomínám pravidla pro psaní správného i/y/(a) v příčestí činném:

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.

Prosím dodělejte si v učebnici cv. na str. 79 cv. 3. V pracovním sešitě pak na str. 44 cv. 1 a na str. 45 
cv.2,3 a 4. Je to stále procvičování téže látky. Děkuji.

Sloh:
V učebnici na str. 118 se ještě jednou podíváme, jak správně napsat adresu. Splňte si prosím cv. 1 a 
2 a zapamatujte si, že v adrese vždy píšeme první křestní jméno a až za ním příjmení. Ve cv. 2 si 
zopakujte, jak správně píšeme názvy obcí (všechna počáteční písmena vždy velká s vyjímkou 
předložek).

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

Květen je prý nejkrásnější měsíc v roce, tak si ho užívejte, jak můžete. Přesto se v květnu nekoná 
příliš svateb. Zjistěte, co znamená přísloví Svatba v máji, do roka máry a budete znát důvod. Mějte 
se hezky a nashle za týden:-)


