
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

PRACOVNÍ LIST 6           4. KVĚTNA – 7. KVĚTNA 

Ahoj, tento týden si zopakujeme koncovky podstatných jmen, aby se Ti doplňování povedlo, bude 

fajn, když si připomeneš vzory podstatných jmen. Kdyby to vzpomínání trošku „drhlo“, pomůže 

učebnice str. 65 – oranžová tabulka. Ve čtení Tě čeká zábavný příběh, doufám, že se Ti bude 

líbit i ten poslech. V matematice budeme pokračovat v učivu o zlomcích a dáme si taky trošku 

geošky. V přírodce opustíme rostliny a zopakujeme si živočichy. No a ajina? Naprosto EASY !!!  

 



Měj se hezky a pozdravuj doma! 

 

 

************************************************************************************ 

ČESKÝ JAZYK 

Vyber správnou koncovku podstatného jména a zapiš vzor ve stejném tvaru jako je podstatné 

jméno. Napiš i předložku, pokud tam je. 

PODSTATNÉ JMÉNO – rod S VZOR ve stejném tvaru, vidíš shodu i/i, y/y  

v zahradnictv í  

v rákos  

lampy se stínidl  

nad pol  

plout po Lab  

s novými počítadl  

bušit kladiv  

s řemesl  

ve stavení 



se slov  

veslovat vesl  

hluboké údol  

prodej uhl  

knedlíky se zel m 

v pol  

pod prostěradl  

hodiny s kyvadl  

obchodovat se zbož m 

vosy se žihadl  

píchat šídl  

mnoho pol  

husté křov  

v obil  

okol  města 

s nádob m 

při Lab  

s ochotnickými divadl  

s tykadl  

hvězdy na neb  

hnědé uhl  
PODSTATNÉ JMÉNO – rod Ž VZOR ve stejném tvaru  

v tykv i  

v Břeclav  

na hráz  

s vědomostm  

do Opav  

v obuv  

na větv ch 

o Libuš  

koupit lamp  

žáb  kvákaly 

v petržel  

v písni 



na tabul  

nové lokomotiv  

ve vs  

z ocel  

v televiz  

na pánv  

modré chrp  

malé pěnkav  

z Jihlav  

na návs  

čajové směs  

křečové žíl  

ve chvíl  

v postel  

o pánv ch 

v kapl  

na jedl  

do Bratislav  

v rokl  
PODSTATNÉ JMÉNO – rod M VZOR ve stejném tvaru 

silné trám y  

voz  jedou 

jít k cvičitel  

v pytl  

osl  hýkají 

panu učitel  

dub  v lese 

s přátel  

v kotl  

utekli před lv  

k ředitel  

černí kos  zpívají 

střecha se šindel  

hrady 



pštros  běželi 

první v cíl  

krmit osl  

jestřáb  kroužili nad poli 

při kašl  

učit se o obyvatel ch 

prohlédl si úl  

silné řetěz  

lv  odpočívali 

v hlubokých sklep ch 

domácí úkol  

pohádka O kohoutkov  a slepičce 

o přátel ch 

v jetel  

smrkové les  

beseda se spisovatel  

volat na holub  

 

str. 123/1 učebnice, přepiš cvičení do sešitu Čj – Š 

doplň tabulku: 

 

PŘÍSUDEK PODMĚT shoda přísudku 

s podmětem – i/i, y/y, a/a 

 děvčata  

 dívky  

   

   

   

   

   
 

123/1 úkol c) vyhledej správný slovní druh a doplň tabulku, ke každému slovnímu druhu dvě 

slova!  

 

slovní druh   



podstatná jm.   

přídavná jm.   

zájmena   

číslovky   

slovesa   

 

Najdi ve cvičení 123/1 slovo z tabulky a urči PÁD: 

děvčata  

o přírodě  

Prahu  

do obory  

místa  

děvčatům  

 

123/2 přepiš podle zadání do Čj – Š 

sem napiš PŘÍČESTÍ MINULÉ :-O  

Neboj, neboj,  to je sloveso v minulém čase! 

Tak piš: 

 

 

************************************************************************ 

ČTENÍ 

Přečti si moderní pohádku – čítanka str. 61 – 63. Prohlédni si ilustrace a jeden obrázek nakresli 

podle čítanky do sešitu Čj – čtení. Před kreslením opiš do sešitu zápis: 

Babka jako čert 

autor: Alois Mikulka 

z knihy: Dvanáct usmívajících se ježibab 

hlavní postavy: pan spisovatel Mikulka, babka 

vedlejší postavy: soused boxer 

-------------------------------------------------- 

Odpověz ANO/NE 



1. Babka byla zakletá do obrovské houby. 

2. Uměla babka čarovat? 

3. Babka proměnila pana spisovatele na kocoura a strčila ho na dvě hodiny do ledničky. 

4. Soused boxer byl všeobecně znám jako velmi hodný muž. 

5. Po vysvobození měla babka notný strach. 

6. Pan spisovatel se musel naučit vařit guláš. 

7. Byt souseda boxera byl menší, než spisovatelův byt. 

8. Zbavil se pan spisovatel babky? 

 

Poslechni si dvě pohádky z této knížky: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11249634533-pohadky-pana-donutila/316292320230015-dvanact-usmivajicich-

se-jezibab-a-babka-jako-cert 

************************************************************************ 

MATEMATIKA 

učebnice str. 4/6 

Přepiš do sešitu. VZPOMEŇ si: závorky mají přednost = nejdříve odčítej, potom násob. Zvládneš 

to ZPAMĚTI, pokud ne, pomoz si písemně.  

sem napiš výsledky (Co myslíš??? Jmenují se výsledky ROZDÍL nebo SOUČIN????): 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11249634533-pohadky-pana-donutila/316292320230015-dvanact-usmivajicich-se-jezibab-a-babka-jako-cert
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11249634533-pohadky-pana-donutila/316292320230015-dvanact-usmivajicich-se-jezibab-a-babka-jako-cert


 

7/6 Přepiš do sešitu, sem napiš výsledky (OPRAVDU počítej písemně, až ke kontrole použij 

kalkulačku): 

 

 

8/7 pomůže Ti růžová tabulka nad cvičením 

sem zapiš součin: 

 

24/3 

dané 

číslo  

1

2
 

1

3
 

1

4
 

1

5
 

1

6
 

1

8
 

1

10
 

2 400        
 

24/2 napiš odpovědi: 

Kolik stromků uhynulo? 

Kolik stromků se ujalo? 

 

MATEMATIKA GEOMETRIE 

11/5 připomeň si na str. 10 co je ROVNOBĚŽNÍK a doplň: 

a) čtyřúhelník PQRS je/není rovnoběžník, protože 

 

b) každý obdélník je/není rovnoběžník protože 

 

c) každý čtverec je/není rovnoběžník, protože 

 

 11/6 nic NERÝSUJ, prohlédni si šestiúhelník a dopiš: 



Zjisti, které úsečky narýsovaného šestiúhelníku leží na rovnoběžných přímkách. Zapiš 6 dvojic – 

NE více: 

 

Zapiš 4 (NE více) rovnoběžníky, které vidíš na obrázku: 

 

************************************************************************ 

ANGLIČTINA 

****** učebnice str. 7 

přelož: 1. sedni si 

  2. ukaž na pouzdro 

  3. postav se 

  4. odpočívej 

  5. pojď na to 

  6. udělej to znovu 

****** učebnice str. 15 

Dívej se na obrázky 1 – 6 a odpověz Yes, it is. / No, it isn´t. 

picture 1. Is it a dog? 

  2. Is it a cat? 

  3. Is it a beard? 

  4. Is it a fish? 

  5. Is it a rabbit? 

  6. Is it a crocodile? 

****** učebnice str. 16 

Dívej se na obrázky 1 – 6 a odpověz Yes, it is. / No, it isn´t. 

animal  2. Is it a white cat? 



  7. Is it a crazy dog? 

  11. Is it a big stupid cat? 

  4. Is it a big lazy dog?. 

  9. Is it a strong dog? 

  3. Is it a happy little cat? 

****** učebnice str. 19 

Najdi v učebnici otázku a napiš odpověď: 

Is it a board? 

Is it a book? 

How old are you? 

What colour´s the cat? 

Is it little? 

Is it a pencil? 

What´s your favourite number? 

Is it a pencil? 

What´s your favourite colour? 

****** učebnice str. 25     * POP QUIZ * Favourite faces in pop * 

přečti si text 1 – 4, prohlédni si obrázky a - d 

napiš a/b/c/d k číslům: 1. 

    2. 

    3. 

    4. 

****** Na každém řádku je jedno slovo, které se k ostatním nehodí. Zapiš do tabulky počáteční 

písmena nehodících se výrazů: 

2. cake – butter – ham – rose – egg 

3. milk – juice – elephant – coke – water 



1. shoe – dress – shirt – hat – green 

5. tiger – chair – lamp – table – bed 

4. cow – cat – mouse – pig – arm 

     !!!!!!!!!!!   

 

  ****** WHAT RHYMES??? Co se rýmuje? 

Dopiš do tabulky slova, která se rýmují. Výběr slov najdeš pod tabulkou. 

BLUE WHITE to GO WET THING to 

MAKE 

SOON BEE BIG 

         

         

 

 CAT, RAT, COW, HAT, KING, KITE, MOON, NIGHT, PIG, RING, SHOE, SNAKE, SPOON, 

TREE, TWIG, WINDOW, IGLOO 

RAT = krysa 

RING = prsten, kroužek, boxerský ring, zvonit 

SPOON = lžička 

TWIG = větvička 

 

****** SHOPPING LIST – nákupní lístek 

Ach jo, nákupní lístek se roztrhl a dokonce kus chybí! Všechno se pomotalo! Doplň slova a napiš 

je: 

začátek slovíčka ??? co tu chybí??? konec slovíčka slovíčko 

ORAN  ES  

CAR  OTS  

C  RNFLAKES  

  HOCOLATE  

BUTT  R  

PEA  S  



M  LK  

APPL  S  

CHEE  E  
Tak, všechno doplněno? Pak Ti tedy doplněná písmenka, která čteš shora dolů, prozradí anglické 

slovíčko pro potraviny nebo pro smíšené zboží. 

************************************************************************ 

PŘÍRODOVĚDA 

Rostliny tentokrát necháme růst a budeme se věnovat živočichům. S pomocí učebnice si zopakuj, 

co víš ze třetí třídy. Učebnice str. 40. Pozorně si prohlédni obrázky, přečti si text a opiš do 

sešitu: 

ŽIVOČICHOVÉ 

- jsou součástí živé přírody 

- dýchají, přijímají vodu a potravu, vylučují, rozmnožují se, rostou a vyvíjejí se, reagují na změny 

v přírodě  

- podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na obratlovce a bezobratlé 

- obratlovci mají kostru, jejíž páteř je tvořena z obratlů, jsou to: ryby, obojživelníci, ptáci, 

plazi, savci 

- bezobratlí v těle nemají žádnou kostru, nemají páteř, někteří mají měkké tělo chráněné pevnou 

schránkou, mezi bezobratlé patří všichni živočichové kromě obratlovců, zejména hmyz, dále 

např. měkkýši 

z nabídky vyber a zapiš do sešitu: 

bezobratlí živočichové: 

obratlovci: 

veverka, slimák, moucha, tygr, žába, ještěrka, pavouk, kapr, bělásek, tučňák, vosa, slon, užovka, 

žížala, štika, kobylka, orel, krtek, včela, rak, želva, mlok  

Vyber si obrázek živočicha ze str. 40 a nakresli do sešitu. Nepopisuj, jen nakresli! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



***Použij písmena u pravdivých tvrzení. Z těchto písmen složíš tajenku, která ti dá jméno ptáka 

na obrázku. 

 

 

Č Bezobratlých živočichů je v přírodě více než obratlovců. 

Á Bezobratlí živočichové nemají žádnou, nebo mají vnější kostru. 

K Celkem existuje šest skupin obratlovců. 

P Ryby mají tělo kryté šupinami. 

Č Ryby dýchají kyslík rozpuštěný ve vodě. 

E Z vajíček obojživelníků se ve vodě líhnou larvy jménem pulci. 

R Dospělí obojživelníci dýchají plícemi.  

U Plazi mají stálou teplotu těla. 

N Ptáci mají přední končetiny přeměněné na křídla. 

Z Savci žijí pouze na souši. 

Ý Savci mají vyvinutější mozek než všichni ostatní obratlovci. 

tajenka:  

        
 



*** Doplň správná slova do vět:  

1. Skupina živočichů, která má vnitřní kostru se nazývá -----------   . 

2. ------------- jsou vodní obratlovci, kteří celý život dýchají pomocí žaber.  

3. Savci jsou skupinou živočichů, která rodí živá mláďata a ta sají mateřské ------------ .  

4. Bezobratlí jsou skupinou živočichů, kteří nemají žádnou, nebo mají vnější ------------- . 

5. Tito živočichové žijí část života na suchu, ale vždy se rozmnožují ve vodě, proto jim říkáme --

----------- . 

6. Ptáci kladou -----------  a mají stálou tělesnou teplotu. 

pomůže Ti nabídka: obojživelníci, mléko, obratlovci, kostru, ryby, vejce 

 

************************************************************************************ 

 


