
Český jazyk – 8.3. -12.3. 

4. ročník SpCH1 

Distanční výuka je dle školského zákona povinná a případné nesplnění úkolu musí být 

řádně zákonným zástupcem omluveno. 

Znovu bych chtěla poprosit rodiče, abyste si od dětí nechávali denně nahlas číst (jakoukoli 

knížku, která se dětem líbí). 

 Opakuj vzory podstatných jmen rodu středního a ženského 

 Procvičování skloňování PJ rodu středního a ženského 

 Vyplnit pracovní list –  cvičení č.5 opiš do domácího sešitu, kdo si nevyzvedl sešity, 

napíše na papír 

 Čtení s porozuměním – článek několikrát hlasitě přečti a vypracuj úkoly pod textem 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/ Děti je znají, procvičovali 

jsme z nich ve třídě, najdou si vždy procvičování pro 4. třídu český jazyk a příslušné učivo. 

Mohou procvičovat vše, co už jsme probrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/


1. Zařaď podstatná jména rodu středního k jednotlivým vzorům 
 
           tele           hříbě                              MĚSTO           MOŘE          KUŘE          STAVENÍ 
umyvadlo  rajče       ohniště 
   období  poupě    zrcátko slunce 
koště                   údolí 
           proutí    slůně  výročí 
    vajíčko    cvičiště      nebe  zrní 
hřiště   dělo        vejce      světlo 
          pondělí         pravítko 
 

 
2. Vyškrtej podstatná jména, která nejsou rodu středního 
 

    mýdlo, pravítko, poupě, trny, kamení, kámen, poledne, úhel, kůže, lože, 

klávesa, kola,  stromy, hříbě, srdce, police, vejce, štěně, dřevo, dříví, 

kočka, Labe, slunce, dárce, jehlice, koště, koně, auta 

 

 
3. Uhodni hádanku, podtrhni v textu všechna podstatná jména 
     
    Dlouhý provaz s dřevěnými konci. Chytím-li jej za jedno dřevo, mrská 
se za mnou jako hádě. Vezmu-li do každé ruky jedno dřevěné držadlo, 
běhá kolem mě a já musím skákat. 
 
    Co to je? _______________                     
 
 

 
4. Ke každému podstatnému jménu uveď vzor a napiš protiklad 

 

    Láska 
__________________________________________________________________ 
    Radost 
_________________________________________________________________ 
    Píle 
___________________________________________________________________ 
    Tma 
___________________________________________________________________ 
    Pravda 
_________________________________________________________________  
  
 

 
 
 
 



5. Doplň koncovky podstatných jmen (odůvodni vzorem) a napiš do 
sešitu 
 

    za okny škol__                  plné náruč__ slám__            alkohol v krv__ 

    štěst__ v bohatstv__        ve skleněné koul__                za lesy a hor__ 

    upevňování zdrav__         přátelskými služb__               výnosy cukrové řep__ 

    staleté stavb__                 dobré zdrav__                        petrolejové lamp__ 

    pestré barv__ květin         hus__ s housat__                   slané slz__ 

    staré budov__                  výlet do Chrudim__                 v Mladé Boleslav__ 

    selská obydl__                 zvuky píšťal__                         hejno koroptv__ 

    výhled ze skál__              šaty z hedváb__                      na suché mez__ 

     
 
 

: 

 

 

 

6. Najdi a podtrhni názvy květin nebo rostlin, které se skloňují podle 

vzoru žena: 

heřmánek, astra, slunečnice, narcis, koniklec, růže, karafiát, pampeliška, 

svízel, chrpa, bledule, prvosenka, lilie, fialka, tulipán, meduňka, jitrocel, 

kosatec 

 

7. Vyhledej a podtrhni podstatná jména patřící ke vzoru píseň: 

lékárnice, tíseň, kopretina, zlost, Julie, věc, labuť, hůl, step, trať, čtvrť, 

řeč, žízeň 

 

4. Vyhledej a podtrhni podstatná jména patřící ke vzoru kost: 

hloupost, na dálnici, za branou, o dívkách, bez starostí, kost,  

o neposednosti, k růži, v Ostravě, s radostí 



KOPANÁ 

Jan Krůta 

První zmínky o hře, ve které se kulatý předmět postrkoval nohama, 

pocházejí z daleké historie. V Anglii se asi před sto šedesáti lety začalo 

této hře říkat football - míč hraný nohou. 

 Hraje se na velkém travnatém hřišti, každé mužstvo má deset hráčů 

a jednoho brankáře. Hráči se nesmějí míče dotýkat rukama. Vyhraje ten, 

kdo dá soupeřovu brankáři více gólů. 

 Už naši dědové a pradědové se dohadovali, který z našich dvou 

nejslavnějších klubů hraje líp. Jestli Sparta, nebo Slavia. Jména jako 

Plánička, Bican, Masopust, Viktor znala celá fotbalová Evropa  

a proslavila naši vlast. 

 Určitě jste někdy aspoň v televizi viděli, jak vypadá výstroj 

fotbalisty. Kromě trenek a barevného dresu vás asi zaujaly kopačky 

 se špunty, které zabraňují klouzání. 

 Rozhodčí trestá provinilce trestnými kopy nebo kartami.  

Žlutá karta znamená napomenutí a červená vyloučení ze hry. 

 Jako fotbal nebo kopanou zná tuhle hru každý člověk a po hřištích 

a plátcích se za míčem honí kluci i děvčata. Kopaná je nejpopulárnější 

sport na světě. Dnešní kluci si při fotbale hrají na Patrika Bergera, Karla 

Poborského, Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického a další dnešní slavné 

české fotbalisty. 

 Fotbal patří ke sportům, které občas docela bolí. 

 Modřiny na nohách měl z fotbalu už asi každý kluk. Ale co je to trocha 

bolesti proti radosti ze vstřeleného gólu! 

 

 



Pracovní list : 

Ve které zemi dostala hra název ?  vAnglii ve Francii v Brazílii 

Před kolika lety to bylo ? (zapiš číslem)  před ________________ 

Kolik hráčů má jedno mužstvo? _____________________________ 

Kdo v zápase zvítězí ?  Ten, kdo __________________________ 

Smí se hráč dotknout míče rukama ?  ANO  -  NE 

Uveď jména dvou slavných českých fotbalových klubů : ____________ 

          ____________ 

Co patří do výstroje fotbalisty ? ( Napiš a namaluj.) 

 

 

 

 

Kdo při hře dohlíží na dodržování pravidel ?   ____________ 

Co znamená červená karta ?   _________________________ 

Hrají fotbal také dívčí mužstva ?  ANO  -  NE 

Vyhledej v článku jméno fotbalisty, jehož iniciály jsou : K   P 

       __________  ________________ 

Dopiš větu podle textu :  

Fotbal patří ke sportům,  ______________________________________. 

Jmenuj další míčové hry : ____________________________________ 

________________________________________________________ 

 


