
Zdravím všechny zase po týdnu. 

Nejprve řešení z minulého týdne:
75/5: Lidé pořád..........Podmět = Lidé. Je holý.
         Novým objevům............Podmět = obor. Je rozvitý (např. slovem žádný).
         Může to být..............Podmět = práce i zábava. Je několikanásobný.
         Od poměrně........Podmět = my. Je nevyjádřený.
         Tento rekreační......... Podmět = sport. Je rozvitý (např. slovy tento rekreační).
         Na bruslích............Podmět = lidé, příslušníci, maminky, zaměstnanci. Je několikanásobný.
         Co k tomu..........Podmět = všichni. Je holý.
         Kromě bruslí..........Podmět = helma, chrániče. Je několikanásobný. Podmět = pády. Je 
rozvitý (slovy na betonovou podlahu).
         Zjistěte si......Podmět = vy. Je nevyjádřený. Podmět = trasa. Je rozvitý (slovy pro nadšence)
         A víte-li........Podmět = vy. Je nevyjádřený. Podmět = on. Je nevyjádřený. Podmět =  vy . Je 
nevyjádřený.
Kde je vypsaných více podmětů zvlášť, jednalo se o souvětí, kde musíme podmět hledat v každé 
větě souvětí.
         
Řešení pravopisu:
Sypký písek, neviditelný host, hodiny visely na zdi a odbíjely pátou, nelísej se ke mně, zase zlobíš, 
vyzývavý smích, zápisník skautů, vymýcený les, hluboký výkop, oblíbený mazlíček, zamysli se, 
veliká fiflenka, smýt si líčidlo z obličeje, lišaj smrtihlav, houba pýchavka, neolizuj se jazykem.
Milý přítel, zlí sousedé, drzý student, křivý zub, želví vejce, diví muži, surový voják, cizí dítě, 
hrubé zacházení, hloupý Honza, veselí kumpáni, hladová vlčata, lysí starci, ryzí zlato.
Vysoké topoly, potkal Španěly a Rusy, s osmi přáteli, voda v konvi, meč pokrytý rzí, mají oteklé 
nosy, přiletěli čápi a jeřábi, zaber těmi vesly, lípy voněly, sbírejte houby, jsou to hřiby.

Mluvnice na tento týden:
Na str. 75 v učebnici si oživte, co je to přísudek. Je to sloveso (celý slovesný tvar) ve větě. Tvoří s 
podmětem základní skladební dvojici. 
Na str. 75 si pak udělejte cv. 6. Opište věty, podtrhejte v nich přísudky a opět rozlište, zda jsou holé 
(pokud nejsou rozvité dalším slovem), rozvité či několikanásobné (je-li v jediné větě přísudků více).
Jinou barvičkou podtrhejte zvratná slovesa (ta, která obsahují zvratná zájmena se/si).
V pracovním sešitě na str. 44 udělejte cv. 4. V každé větě vyhledejte podmět a na prázdný řádek 
vypište, kterými slovy je rozvit.
Z pravopisu opište a doplňte cv. 9 na str. 76 v učebnici.

Sloh:
Na str.115 v učebnici si prosím přečtěte text O dopisování a pak odpovězte na tyto otázky:

1. Proč pana Kolbabu omrzelo jeho povolání?
2. Znáte nějakou knihu od autora Karla Čapka?
3. Z jakých dvou slov vzniklo slovo listonoš? A od jakého slova je odvozeno slovo pošťák?
4. Zkus vymyslet alespoň 5 důvodů, proč dnes chodí lidé na poštu.
5. Uveď alespoň 3 významy slova známka.

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

Děkuji za spolupráci! M.K.


