
Dobrý den všem, 

 

Na začátek opět řešení cvičení z minulého týdne: 

 

80/4: chlapci a dívky soutěžili, dveře a okna se otevřely, herci a zpěváci převzali, slunce a měsíc 

vzbuzovaly, děti a učitelé si naplánovali, ulice a náměstí osiřely, kotě a štěně si zvykly, hráčky a 

trenér vstoupili, Eva a Blanka čekaly, strýc a obě sestřenice už odjeli. 

 

80/5: (příklad): babička a dědeček odjeli, sklenice a příbory cinkaly, hadi a ještěrky se vyhřívali, 

pilot a letuška spolupracovali, meruňky ani broskve nedozrály, Portugalsko a Španělsko soupeřily, 

klauni i krasojezdkyně se klaněli, zvířata a jejich mláďata se nám líbila, Island, Norsko a Finsko 

uzavřely dohodu. 

 

PS 45/5: Lasičky, lišky a kuny lovily, motýli a včely poletovali a sáli, vosy a sršně nás ohrožovaly (ta 

sršeň!), ženy, dívky a malé děti vystoupily, cvičenky a cvičenci nastoupili 

 

PS 46/6: vykvetly konvalinky a pivoňky, chlapci a děvčata viděli, mrskali se kapři, štiky a líni, vrby, 

břízy a topoly se ohýbaly, Pepa, Jirka a Jana sbírali, hajný a lesní dělnice přikrmovali a zakládali 

 

PS: 46/7: (příklad): závodníci a závodnice běželi, šimpanzi i gorily jedli, kanárek a andulka zpívali, 

ženich a nevesta stáli, stromy a keře rostly, psi ani kočky nepřiběhli 

 

Mluvnice na tento týden: 

 

Přímá řeč bude poslední kapitolou, se kterou se tento rok seznámíme. V červnu nás čeká už jenom 

závěrečné opakování. 

Poprosím všechny, aby se seznámili s pravidly zápisu přímé řeči na str. 82/83 v učebnici. 

Přímá řeč se skládá z tzv. vlastní přímé řeči a z věty uvozovací. V českém jazyce existují celkem 3 

možné zápisy přímé řeči: 

1. Věta uvozovací je na začátku: Petr řekl: „Nepomáhej mi, zvládnu to sám.“ 

2. Věta uvozovací je na konci: „Nepomáhej mi, zvládnu to sám,“ řekl Petr. 

3. Věta uvozovací je uprostřed: „Nepomáhej mi,“ řekl Petr, „zvládnu to sám“. 

Vzhledem k tomu, že se nesmí psát do učebnice a na opisování jsou cvičení z učebnice poměrně 

dlouhá, procvičte si tuto kapitolu pouze v pracovním sešitě na str. 46/47 (cv. 1-5) 

 

Sloh: 

 

Řešení z minulého týdne: Bydlím v ulici Pod Lipami. Vystoupím na náměstí Míru. Autobus má další 

zastávku za mostem České armády. Půjdeme po nábřeží Slovenského národního povstání až ke 

křižovatce se třídou K Novému sídlišti. 

 

Seznamte se v učebnici na str.121 s podacím lístkem. Vyzvedněte si na poště podací lístek nebo si 

jej překreslete z učebnice do sešitu a zkuste ho vyplnit. Představte si, že posíláte balíček paní Anně 

Růžičkové, bydlištěm Pohůrecká ulice č.p. 18 v Českých Budějovicích, 37006. 

Pokud půjdete pro lístek na poštu, vyzvedněte si tam také poštovní poukázku jakéhokoli typu, 

budeme ji vyplňovat příští týden:-) 

 

Ve čtení stále pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku, jak to 

budete vedle ostatního učení stíhat. 

 

Děkuji a na některé z vás se těším v pondělí ve škole. Vezměte s sebou vše, co jste dělali dosud 

doma, podíváme se na to:-) 


