
 

Český jazyk - 4. ročník 

 Vzory podstatných jmen – procvičuj na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-

4-trida 

 

 Vyplnit přiložený pracovní list – VS, pádové otázky, koncovky PJ 

Cvičení 3 a 5 opiš do sešitu 

 Čtení – přečti si text o želvách a zodpověz otázky 

DÚ – vyhledej na internetu informace o mořských želvách 

        

 

 

Čti knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

 

                         

 

 

 
 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida


1. Opakujeme pravopis vyjmenovaných slov:  
 
Bab__čka m__chá mal__novou marmeládu. Z kom__na se kouřilo. V__m__sleli 

v__borný b__tevní plán. Leoš Janáček napsal operu L__ška B__strouška. V__tek 

často zlob__l mam__nku. S__rup proti kašli působ__l okamžitě. V__lém 

zb__střil sluch. Nap__šte adresu trvalého b__dliště. M__lan je narozen ve 

znamení B__ka, M__kuláš ve znamení Bl__ženců. V__trvalí rytíři neom__lně 

dob__li starob__lý hrad na v__v__šeném kopci. Odb__la půlnoc a dob__tek se 

nekl__dně oz__val ve stáji. B__ci a slep__ce patří k neob__čejně v__trvalým 

hospodářským zv__řatům. 

2. Pracuj podle pokynů:  
 
O prázdninách pro nás přijede strýček Ota z Brna.  
 
a) Podtrhni podstatná jména a slovesa 

b) Změň tuto větu na přací: …………………………………………………  

c) Vypiš slova jednoslabičná: ……………………………………………….  

d) Vypiš slova dvouslabičná: ……………………………………………….  

e) Vyhledej a napiš vlastní jména: ………………………………………….  

f) Vyhledej a napiš slova citově zabarvená: …………………………………  

g) Napiš slovo opačného významu ke slovu PŘIJEDE: ………………………. 

3. Urči pád podstatných jmen: 
 

o netopýrovi -                                          v Mladé Boleslavi – 

dva lvi -                                                    k vítězství – 

mezi bidly -                                              dojde k cíli –  

za hvězdami -                                           se staviteli –  

na jedli -                                                   na březích – 

v konvi -                                                   obrazy - 



4. Doplňte koncovky podstatných jmen: 

 

Po neb
_

 pluly obláčky. 

V pokoji stál stolek s pohodlnými křesl
_

. 

Jako moučník máme lívance s povidl
_

.  

Do nového roku si lidé přejí hodně zdrav
_

. 

Koně byli osedláni ozdobnými sedl
_

. 

 Nad údol
_

m se vznášejí mlhy. 

V Lab
_

 stoupla voda. 

Vypravujte pohádku svými slov
_

. 

Na pol
_

ch se sklízí obilí. 

Mám rád knedlíky se zel
_

m. 

 

5. Doplňte koncovky PJ: 

zásob__ uhl__, váz__ s květinam__, sb__rat žížal__, nemocné žíl__, rekreační 

chalup__, v neděl__, učit se chybam__, jarní záplav__, lví stop__, spojenými 

silam__, hvězdné soustav__, žehlit košil__, v__leštit váz__, vzácné perl__, ostré 

skál__, stavit se v neděl__, do dřevěné truhl__, přijet z Břeclav__, pálené cihl__, 

ronit slz__, bydlet v Olomouc__, strašák ze slám__, sb__rat houb__, za chvíl__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přečti si text o želvách a zodpověz otázky 

MOŘSKÉ ŽELVY 

Co může být roztomilejšího než čerstvě vylíhnuté mořské želvičky? 

Vešly by se ti do dlaně. Mořské želvy můžeš pozorovat na různých 

místech světa. 

Želvy jsou chráněná zvířata. 

  V létě mohou návštěvníci sledovat želvy s průvodcem. 

Výprava začíná brzy ráno. Průvodci zavedou návštěvníky na pláž, 

kde želvy kladou vajíčka. Návštěvníci musejí být potichu. Nesmějí 

želvy vyplašit! 

  Mořské želvy plavou stovky kilometrů, aby nakladly vajíčka. 

Každý rok se vracejí na stejnou pláž. Každá želva naklade 70 – 150 

bílých vajíček! Vypadají jako míčky na ping-pong. O dva měsíce 

později se mláďata vylíhnou. Pak se odplazí do vody. Nechají se 

unášet mořskými proudy do míst v oceánu, kde roste hodně chaluh. 

Budou tam v bezpečí a díky tomu vyrostou. 

 

1. Jak dlouho trvá, než se vylíhnou želvy z vajíček? ___________  

2. Kde vyrůstají mořské želvy? V které 

části?_______________________  

___________________________________________________ 

3. Kam kladou želvy svá vajíčka? 

______________________________  

4. Kdy se nechají želvy nejlépe pozorovat? 

_______________________________________ 

5. Kde žijí mořské želvy? 

_______________________________________  




