
Český jazyk   

4. třída  

Procvičování měkkých, tvrdých slabik, obojetné souhlásky  – učebnice str. 69, 

70, 71   

Zopakuj si :   

H, ch, k, r, d, t, n – jsou tvrdé souhlásky – píšeme po nich vždy y, ý  

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny – jsou tvrdé slabiky 

Ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň  – jsou měkké souhlásky – píšeme po nich vždy i, í 

Ži, ši, ci, ři , ci, ji, di, ti, ni – jsou měkké slabiky 

B ,f, l, m, p, s, v, z – jsou obojetné souhlásky – píšeme po nich i, í nebo y, ý       

Doplň správně do cv. datel/str. 69, nezapomeň, že jména píšeme s velkým 

písmenem:  Petr,  Honza,  Anička 

 Pracuj v pracovním listě nebo na papír: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Doplň i ,í nebo y, ý:  

 



Doplň i ,í nebo y, ý, seřaď věty a očísluj:  

 

Zopakuj si pravopi u – ú – ů ( ú na začátku slova, ů uprostřed nebo na konci) 

Doplň u – ú - ů  do cv. auto na str. 70 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Doplň u – ú - ů   

P_jčíš nám t_ knih_? Dosáhl velkého _spěch_. M_j strýc bydlí v _stí 

nad Labem. Vrt_lník letěl stále vzh_ru. V naší _lici _ž opravili několik 

dom_. Čeká nás _klid. Znáš pohádku S_l nad zlato? Vyřežeme si z k_ry 

lodičk_. _ž je _plná tma. Mám rád kr_pici. Na stole stojí váza 

s čerstvou r_ží. Z_staneme doma. Utíkej dom_! 

Napiš, co je na obrázku: 

                                                       ……………………………………………………………………. 

                                                      ……………………………………………………………………… 

                                                       …………………………………………………………………….. 

                                                       ……………………………………………………………………. 



 Čítanka str. 53: Spletená pohádka, čtení na pokračování  

- přečti si část pohádky na str. 53 

-  Odpověz a napiš: 

Které 2 pohádky teta Běta spletla? …………………………………………………… 

Na co se ptala královna zrcadla ?  ………………………………………................ 

Komu dala babička hrneček ? ....………………………………………………………. 

Kdo zavinil, že hrneček pořád vařil ?....................................................... 

Kdo se musel kaší prokousávat?............................................................. 

 

        

 


