
Dobrý den zase po týdnu,

Na začátek opět řešení cvičení z minulého týdne:

79/3: Naši psi běhali vždy nejraději ve společnosti dětí. Když na ně děti zavolaly, dali se do štěkání 
a běželi za nimi jako diví. Pro obveselení dětí lapali mouchy a zase je směšně vyplivovali. Děti se 
takovému představení smály a rovněž dospělí se neubránili smíchu. Hafani však nikomu neublížili. 
Proto je děti měly tak rády.

PS 44/1: Muži pracovali, turisté hledali, psi štěkali, housata mířila, topoly lemovaly, autobusy 
zabrzdily, vichřice polámaly stromy.

PS 45/2: Děti se smály a dováděly. Auta se prudce rozjela. Listonoši doručili spěšné dopisy. Nad 
močály se vznášely vážky. Na královské koruně se třpytily drahokamy a perly. V obrazárně byly 
vystaveny vzácné obrazy.

PS 45/3: Rackové a husy plavali, kachny a labutě plavaly. Ženy a dívky praly, chlapci se prali. V 
trávě se míhali slepýši a ještěrky, po kamení se  míhaly zmije. Na loukách se popásaly ovce a krávy, 
jeleni a laně se popásali.

PS: 45/4: kapičky bubnovaly, hosté byli přivítáni, chlapci ovládali, vločky padaly, hlavolamy nám 
zamotaly hlavy, muškáty rozkvétaly, skalníky pokrývaly zahradní kout.

Mluvnice na tento týden:

Pokračujeme ve shodě podmětu s přísudkem.
Tentokrát se zaměříme na podmět několikanásobný. 
Pravidla pro pravopis příčestí minulého ve shodě s několikanásobným předmětem naleznete v 
učebnici přehledně na str. 80 (červeně). Prosím přečtěte si je a zamyslete se nad nimi. 
Poté s jejich pomocí opište a doplňte v učebnici cv. 4 a 5 na str. 80 a doplňte cv. 5, 6 a 7 na str. 45-
46 v PS. Děkuji.

Sloh:

Řešení z minulého týdne: Vysoké Mýto, Hrušová  u Vysokého Mýta, Špindlerův Mlýn, Říčany u 
Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Ústí nad Orlicí, Mariánské Lázně, Nová Paka, Olomouc, Kostelec 
nad Černými Lesy, Liberec, Lázně Libverda, Albrechtice u Českého Těšína, Jablonné v Podještědí, 
Nové Město na Moravě.

Tento  týden se podíváme na pravopis ulic, náměstí apod. V učebnici na str. 119 si přečtěte modré a 
červené poučení o pravopisu těchto míst. Poté zkuste opsat a doplnit cv. 3. Tato kapitola patří v čj k 
těm těžším, tak jestlipak si s ní poradíte? Příští týden pošlu správné řešení:-)

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

Díky za spolupráci:-)


