
Český jazyk – 4. třída           

Týden 8.3.-12.3.2021 

Jméno: _______________________ 

 

1. Tento týden se naučíme něco nového – samohlásky, souhlásky a dvojhlásky 

 

- Přečti si, co je napsáno pod šnečicí 

 

Zapamatuj si, že písmena (hlásky) se dělí na: 

o Samohlásky 

 Samohlásky jsou krátké: – a, e, i, o, u, y 

 Samohlásky jsou dlouhé – á, é, í, ó, ú, ý 

o Dvojhlásky – ou, au 

o Souhlásky – všechna ostatní písmena (hlásky) 

 

- Najdi v textu a vybarvi modře všechny dvojhlásky 

- Najdi v textu a vybarvi červeně všechny dlouhé samohlásky 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teď si procvičíš samohlásku krátkou – a, samohlásku dlouhou - á 

- Čárka nad samohláskou rozhoduje o významu slova – vyzkoušej si to: 

 

- Doplň správnou délku souhlásky a - á a napiš, kdo patří do rodiny: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Doplň správnou délku souhlásky a – á: 

 

3. Teď napiš všechny samohlásky, které sis zapamatoval/a (nedívej se na první stranu  

- potom si je můžeš zkontrolovat) 

_______________________________________________________________ 

 



4. Splň úkoly a dej si pozor na to, jak se správně píše jméno a jak se správně píše věta: 

 

 

5. Popros maminku nebo tatínka, aby ti nadiktoval diktát – napiš ho: 

Diktát: žába kváká, stará lékárna, zavátá cesta, zavázané koleno, nové pero, bílá 

sůl, drahá teta, zralé ovoce, dobrá rada 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Přečti si v čítance na straně 34 Koblížek na cestách a splň úkoly: 

- Zahrajte si divadlo 

- Napiš ve správném pořadí, komu koblížek utekl: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Nauč se pohádku vyprávět 

7. Seřaď podle abecedy tato slova a napiš je ve správném pořadí: 

kožich  láhev  slon  blecha  palačinka 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

8. Rozděl slova na slabiky – pomáhej si tleskáním a dobře poslouchej : 

Kalíšek silnice obchod strom piškoty petrklíč 

9. Napiš, jaká je to věta: 

Přines mi tu krabici!  _______________________________________________ 

Včera jsem byla ve městě. _______________________________________________ 

Kdy se zase uvidímě?  _______________________________________________ 

Úkoly je třeba splnit do: 17.3.2021 – tento den si je vyzvednou asistentky.
   


