
Zdravím Vás moji milí, 

jsem tady opět s velice příjemným a zcela nenásilným opakováním českého jazyka a 

literatury. Testy – kvízy lze vyplnit přímo v programu v Google classroom-učebně. Ti, 

co se bojí, nebo přece jen preferují onu „starou klasiku“, tzn. očíslovat odpovědi, vyfotit 

a poslat úkol, tak věřte nebo ne, zlobit se nebudu. Vypracované úkoly mi prosím zašlete 

do 19. 4. na e-mail:i.navratilova@zs-srbska.cz. 

Přeji Vám hodně zdaru při řešení úkolu a nezapomeňte, pokud si s něčím nevíte rady, 

napište mi e-mail. Nebojte se, odpovím, jsem totiž doma. ;-) 

 

Přídavná jména – opakování 

Pozor na koncovky! 

Tvrdý druh: vzor mladý – mladého 

Měkký druh: vzor jarní – jarního 

Pokud tedy slovo končí stejnou koncovkou jako daný vzor, bude spadat do tohoto 

druhu.  

 

Roztřiďte přídavná jména podle druhu. 

Listonošova, bylinářčin, linecké, syčící, lyžařské, sýrařův, dobytčí, bytová, minerální, 

třpytivý, mlynářčin, biologův. 

tvrdá měkká přivlastňovací 

   

 

      

 

 

 



Literární část 

1. Příběh, ve kterém dobro vítezí nad zlem je: a) povídkou   b )pohádkou   c) pověstí 

2. Napůl pravdivá a napůl vymyšlená je: a) bajka   b) pověst   c) pohádka 

3. Příběh, v němž vystupují zvířata s lidskými vlastnostmi se jmenuje:   

       a) báje  b) bajka  c) pohádka 

 

4. U umělé pohádky: a) známe autora  b) neznáme autora 

5. Kniha zaznamenávající udalosti tak, jak šly historicky za sebou  se jmenuje:  

            a) báj            b) kronika        c) povídka 

 

6. I sebemenší provinění se krutě trestá v: a) baladě   b) kronice   c) povídce 

7. Sbírku Kytici napsal:________________________ 

 

8. Postavy se v průběhu děje vyvíjejí v: a) povídce     b) pohádce       c) románu 

9. Jan Werich napsal: a) Dášeňku čili život štěněte    b) Fimfárum     c) Rumcajse 

10. Autorem Devatero pohádek je: a) Jan Werich  b) Václav Čtvrtek   c) Karel Čapek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly zadané na 17. týden od 20. 4. do 24. 4.  

Testy – kvízy lze vyplnit přímo v programu v Google classroom-učebně. Ti, co se bojí, 

nebo přece jen preferují onu „starou klasiku“, tzn. očíslovat odpovědi, vyfotit a poslat 

úkol, mi prosím úkol zašlete do 24. 4. na e-mail:i.navratilova@zs-srbska.cz. 

 

Vytvoř slovesné tvary podle předepsaných mluvnických kategorií.  

 

1. zastavit se 1. os., č. mn., čas min., zp. ozn. 

2. hledat 2. os., č. j., čas př., zp. ozn. 

3. obdivovat 3. os., č. j., čas př., zp. ozn. 

4. plavat 1. os., č. j., čas min., zp. ozn. 

5. nést 2. os., č. mn., čas př., zp. ozn. 

6. sedět 2. os., č. mn., čas bud., zp. ozn. 

7. dostat 3. os., č. j., čas bud., zp. ozn. 

8. půjčit si 1. os., č. j., zp. roz. 

9. naučit se 1. os., č. mn., čas min.,  zp. ozn. 

10. listovat 2. os., č. j., čas př.,  zp. ozn. 

11. promluvit 1. os., č. mn., zp. roz. 

12. děkovat 1. os., č. j., čas př.,  zp. ozn. 

13. hlídat 2. os., č. mn., zp. roz. 

14. umýt 1. os., č. mn., čas min.,  zp. ozn. 

15. zametat 3. os., č. mn., čas př.,  zp. ozn. 

 

 

 

 

 

 

 



Zájmena - opakování 

Roztřiďte zájmena podle druhu. 

Cosi, on, my, Vám, moje, někdo, já, její, naše, kdokoli, všichni, Tebe, ní, oni, nich, kdekdo, 

jeho. 

Nezapomeňte, že některé tvary zájmena nejsou přímo v 1. pádě…  

osobní neurčitá přivlastňovací 

   

 


