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 Vypracuj přiložený pracovní list – opakování učiva 

 

Čítanka str. 100 – 101 – ŠVÉDOVÉ PŘED BRNEM 

DÚ – přečti článek a odpověz na otázky pod textem 

 

Čti knihu dle vlastního výběru !!! 
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1. Doplň správné koncovky podstatných jmen :  

Sokol_  odlétají, vidíme rys_, nové automobil_,  žáb_  kuňkají, pod kol_  aut, 

lokomotiv_  odjíždějí, motýl_  poletují, hbití  pstruz_,  houb_  rostou 

 

2. Urči pád a číslo podstatných jmen 

 pád číslo 

čte v knize   

mávají křídly   

krmí králíky   

maluje barvami   

koupe se v řece   

spěchá do školy   

blíží se večer   

 

3. Podtrhni číslovky a zakroužkuj přídavná jména 

Deset žáků pracovalo na školním pozemku. Čtyři chlapci vykopali ranné 

brambory, tři hoši je ukládali do dřevěných bedýnek, dva žáci je odnášeli do 

školního sklepa a desátý žák rovnal bedýnky do kovových regálů. 

 

4. Doplň správnou koncovku u přídavných jmen 

Mal_ chlapec, vesel_ přátelé, žlut_ kuřátka, nov_ autobus, jarn_  píseň, ciz_ 

člověk, nedoslýchav_ člověk, hloup_ nápad, jízdn_ dráha, neznám_ muž 

 

5. Urči ve větě slovní druhy a zapiš číslicí 

Červená Karkulka nesla babičce do malé chaloupky v proutěném 

košíčku láhev červeného vína a mramorovou bábovku.  

 

 



6.  Vyhledejte v článku slovesa                                                                                                                                            

Jaro voní nejprve po sněžence. Tráva se začne napřimovat, králíčci se vyklubou 

z pelíšku.   Pavouci začnou mezi stébly splétat své sítě. Pukají kukly, motýli si 

suší křídla. Odevšad se vynořují hlavy zvířátek, uši a tlapky.  Jarní vítr nese barvu 

červánků. Koruny stromů rozkvetou. Husy a kvočny hřejí prachovým peřím 

kulatá hnízda a pod jejich křídly se ozývá první ťukání do skořápek.                                                                                                                       

Zlatý déšť a petrklíč zahrají na zlaté zvonky. Skořápky vajec praskají, žlutozlatá 

mláďata vykouknou na svět. Až se vybatolí z hnízda, ztratí se mezi 

pampeliškami. Jaro voní všemi barvami. 

 

7. Doplňte do vět slovesa 

Dítě____________ rodičům radost. 

Dospělý____________ hodně starostí. 

Já_______________ pilný žák. 

Zahradník _____________ stromy. 

Auto _______________ do garáže. 

Stavbař_________________ novou školu. 

 V létě se salám rychle _________________. 

Některý spolužák _________________ brýle. 

 

 

 

 

      


