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Český jazyk, 4.třída 

Téma: Význam slov 

 

1. Zakroužkuj slova mnohoznačná. 

Prapor, rozum, hlava, krabice, lístek, stůl, taška, rozum, známka, hvězda, 

houba, auto, hora, počítač, oko, noviny, okno, strom, míč, myš, pes, počasí 

 

2. Vyhledej ve větách synonyma a barevně je spoj. 

Je to skromné děvče.    Je to nenáročný člověk. 

Hřebík má ostrý hrot.    Šíp má špičatý bodec. 

Petr dostal krásnou koloběžku.   Zuzka má nádherné kolo.  

Čas rychle plynul.     Prázdniny rychle ubíhaly. 

 

3. Slova mnohoznačná zakroužkujte červeně, zeleně zakroužkujte slova 

nespisovná. 

Koruna, jahoda, jabko, list, nažrat, fusekle, oko, klíč, chrnět. vokurka, prapor, 

zblajznout, ovoce, řvát, čédina, kohout,  čumět, hvězda, hlava, šuple, kámoš 

 

4. Přepiš do sešitu a nahraď zvýrazněná slova synonymy.  

Princezna Jasněnka všechny prince VLÍDNĚ pozdravila. 

Dědeček Hříbeček se ROZZLOBIL na Ivánka, že mu nepoděkoval. 

Zlatovláska byla ZAHALENA do bílého závoje. 

Král Miroslav PORUČIL zničit jeho nepravdivé obrazy.  

5. Zapiš opozita vyznačených slov.  
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MATNÁ fotka ………………………… přesná ODPOVĚĎ ………………………. 

KRÁSNÁ ježibaba ………………………. OŠKLIVÁ holčička ………………………… 

TMAVÁ noc  ………………………… HLADOVÁ kočka ………………………… 

SLABÁ nit  ………………………… TICHÁ oslava ………………………… 

KLIDNÝ tatínek ………………………. STARÁ babička ………………………… 

 

6. Podtrhni slova citově zabarvená, slova hanlivá zakroužkuj černě 

kocourek, otec, královstvíčko, drzoun, dědeček, peklo, mládeneček, padavka, 

loupežníček, baba, nekňuba, oko, vnouček, moula, padavka, hajzlík, pusinka 

 

7. Do sešitu přepiš tyto věty, uprav je, nespisovná slova nahraď slovy 

spisovnými. 

To ale dnes byl den blbec. Nic jsem neuměl, dostal jsem kuli z ájiny. Úča mě 

dnes pěkně naštvala. Místo vejrání do kompu jsem musel vynést plasty do 

kontoše. Ségra má hroznou kámošku. Včera byl doma kravál, že se nešprtám. 

Fotr mě pěkně vyhmát, když jsem se chtěl zašít před nádobím.  

 

Téma. Stavba slova, slova příbuzná. 

 

1. V těchto slovech vyznačte kořen slov, slova příbuzná podtrhněte stejnou 

barvou. 

škola, podvodník, listy, velkozávod, knihovník, město, vodní, poškolák, 

letuška, školník, knižní, vodník, prolistovat, voda, náměstí, proškolit, lísteček, 

letět, městský, kniha, listovat, školní, podvodní, knížka, olistěný, hradní, 

sadař, podhradí, sadový, školák, knihovnický, ohrada, sadař, vodovod, 

vodomil, hradiště, 
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2. Napiš slova příbuzná k těmto kořenům. 

LES  ………………………………………………………………………………………….................. 

HRAD ……………………………………………………………………………………………………………. 

LED  …………………………………………………………………………………………………………… 

JEZD  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tvoř slova s danými předponami. 

bez- ……………………………………………………………………………………………………………. 

vy- ………………………………………………………………………………………………………………. 

při- ……………………………………………………………………………………………………………… 

roz- ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Zkus napsat slova s těmito příponami. 

-ař ………………………………………………………………………………………………………………. 

-ík ………………………………………………………………………………………………………………… 

-ička ……………………………………………………………………………………………………………… 

-íček ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Vyznač předpony. 

bezvousý tatínek, rozsvícená lampa, předpis na léky, rozzuřený býk, oddech 

na výletě, domovní odpad, rozzlobená maminka, bezradný chlapec, obsazené 

místo, nadpis v knize, obkreslená kytička, bezmračná obloha, bezhlavý 

jezdec, nadbytek jídla, roztržená peřina, rychlá obleva, předplacený lístek,  
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bratrův podnájem, bezmocný člověk, nadhodit míček, bezpočet nabídek, 

odstranit skvrnu, naše předsíň, narazit si čepici, nadlidský výkon, podporučík 

Téma. Vyjmenovaná slova 

 

1. Piš na kartičky tato slovní spojení.  

byl v koncích, byla dospělá, bylo jí do pláče, byl na poště, byl doma, byla tma, 

byl v Ostravě, byl zlobivý, bitka, bitva, hoši se bili, bil pěstí do stolu, bil na 

buben, bil kamaráda, déšť bil do oken, hrom bil 

Na druhou stranu kartičky napište stejná slovní spojení, ale vynechejte I/Y po 

B. Ukazuj kamarádovi kartičky, ať doplní neúplné slovo a zdůvodní proč to 

tak je. 

 

2. Doplň a vytvoř se slovními spojeními krátké věty.  

rozb-té okno  ………………………………………………………………………………………. 

dny ub-hají   ………………………………………………………………………………………… 

hb-tý Honzík  …………………………………………………………………………………………. 

úklid b-tu   …………………………………………………………………………………………. 

kob-lka zelená ……………………………………………………………………………………..... 

odb-lo 6 hodin ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Přečti si nabídku a vyber správná slova do vět. 

nabídka, hbité, hřebík, bidlo, odbyt 

Naše Terezka má velmi …………………… prsty. 

To je výborná ……………………………. zboží. 
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K odstrčení lodi je potřeba dlouhé ………………………… . 

Poranil jsem se o rezavý ……………………….. . 

Tyto jogurty jdou dobře na ……………………….. . 

4. Doplň i/í,y/ý, slova, která neznáš nebo jsi v nich udělal chyby, si vypiš na 

zvláštní kartičky. Neznámá slova hledej ve Slovníku spisovné češtiny nebo na 

internetu. 

ab-chom nebyli b-ti, Ž-žka zemřel v Přib-slavi, Zb-něk zlob-l, bitva na B-lé 

hoře, b-řic udeřil nebožáka b-kovcem, liška Bystrouška, řeka B-lina, obyvatelé 

Nového B-džova, kob-lí mléko, bab-kový list, turnaj v odb-jené, b-linkářka 

 

5. K daným slovům napiš synonyma. Nejlépe z vyjmenovaných slov po B a L. 

obydlí  ………………………………. zvyk  …………………………………. 

téci.  ………………………………. holý  …………………………………… 

naslouchat ………………………………. lesknout se  …………………………. 

 

6. Slova příbuzná označte stejnou barvou. 

bylina, bystře, býlí, bylinkový, Bystrouška, bystřina, ubytovna, býložravec, 

byt, obytný, bystrá, bydliště, byteček, bystrozraký, obydlí, bydlit, bytový 

 

7. Najdi na internetu nebo ve Slovníku spisovné češtiny význam těchto slov. 

LYSKA, LÝČENÝ, LÍSKA, LYSINA, LIŠAJ, PLYTKÝ, LIŠEJ, SLYNOUT, VOLYNĚ 

 

8. Doplň i/í, y/ý 

Vyhladovělý vlk pol-kal velká sousta potravy. Ranní mlha se velmi rychle 

rozpl-nula. Mysl-vec v lese vystopoval l-šku. L-ibor nás nechtěl sl-šet. Rychle  
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pl-noucí voda nás překvapila. V cirkuse bude zítra vystupovat pol-kač ohně. 

Doma se všechno bl-ská čistotou.Ukl-ďte si ten nepořádek. Dusík je pl-n. Je 

sl-šet hřmění. Pečl-vě si vyčisti zuby. L-kožrout je nebezpečný škůdce. 

 

9. Vymysli a napiš věty s těmito slovy. 

ZALYŽOVAT SI. ………………………………………………………………………………………. 

LÍZAT   …………………………………………………………………………………………………. 

PLÝTVAT  …………………………………………………………………………………………………. 

LÍZÁTKO  …………………………………………………………………………………………………… 

LÝTKO  ………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Najdi ve Slovníku spisovné češtiny nebo na internetu významy těchto 

slov.  

ZMÝLENÁ, MÝTO, NEZAMYSLICE, ŽABOMYŠÍ, HMYZOŽRAVEC, MÝVAL, 

 

11. Zkus doplnit i/í,y/ý do slov cizího původu. Kontroluj se svými kamarády. 

l-rická báseň, špinavé l-noleum, nebezpečný al-gátor, hel-koptéra se vznesla, 

automobilová rall-e, bohové na Ol-mpu, moderní mel-r, L-tva leží na Baltu, 

el-xír mládí, nejnovější videokl-p, ledvinová kol-ka, igel-tový sáček 

Je zde nějaké slovo, kterému vůbec nerozumíš ? Pokus se zjistit, co znamená. 

 

12. Tvořte ve dvojicích věty s danými slovy. 

MILÝ, MÍLE, MYJÍ, MÍJÍ, MÍVAL, MÝVAL, MÝT, MÍT, MY, MI 
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13. Doplň, podtrhni podstatná jména. 

Hudební skladatel Bedřich Smetana se narodil v Litom-šli. M-slivec znovu 

nabil pušku. Na m-tině rostou jahody. Um-l jsem nádobí, i když nerad. U 

rybníka jsem našel lesklý kam-nek. Asi jsme se cestou do školy m-nuli. 

Z vedlejší m-stnosti se ozýval sm-ch. Hned m- to vrať. M-ši mají rády sýr. 

Malá M-luška měla neum-té ruce. Ráno nás zaskočil m-rný deštík.M-slím, že 

se m-líš. Musíme zam-kat branku, aby nám neutekla Sašenka. 

14. Vysvětluj tato slova, můžeš použít Slovník spisovné češtiny nebo internet. 

PÝCHAVKA, SLEPÝŠ, LICHOKOPYTNÍK, SOLOPYSKY, PTAKOPYSK, PÝŘIT SE 

Jsou zde názvy 2 živočichů, zjisti o nich co nejvíce informací a porovnej je 

s kamarády. 

 

15. Vytvoř věty s těmito spojeními. 

PROPÍCHNUTÝ MÍČ 

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

PILNÁ VČELKA 

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

SLEPÝŠ JE JEŠTĚRKA 

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

NETOPÝŘÍ HNÍZDO 

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

DÁŠENKA KLOPÝTLA 

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

PYŠNÝ ČLOVĚK 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Vysvětli tato slova, můžeš použít Slovník spisovné češtiny nebo internet. 

SÝRÁRNA, NÁSYP, SÍPAT, SÍTOTISK, SYCHROV, SÝPKA, SYROVINKA 

Podtrhni vlastní jméno 

 

17. a) Pokus se doplnit i/í,y/ý do slov cizího původu, vyber si do dvojice 

kamaráda a pak si cvičení zkontrolujte s jinou dvojicí. 

Beethovenova s-mfonie, s-mbol míru, s-lon vynalezl český vědec, šachová s-

multánka, s-tuační komedii se říká zkráceně s-tkom,na nebi zářil S-rius, s-esta 

b) Víš, kdo byl Beethoven? Zkus o něm něco zjistit, svoje poznatky srovnej 

s ostatními spolužáky. 

b) Zjisti, co je to silon a kdo ho vynalezl.  

 

18. Vysvětli tato slova, můžeš použít už známé pomůcky. 

VYSOČINA, PŘEŽVÝKAVEC, VÝR, VYŠEHRAD, VYŽLE, VYZA, CAVYKY, VYKAT  

K Vyšehradu patří jedna pověst. Kromě jiných tam má důležitou úlohu jedno 

zvíře. Zjisti jeho jméno, a komu zachránilo život. 

 

19. Zakroužkuj správné slovo, které do věty patří. 

Pepča VYSEL - VISEL do truhlíku hrášek. 

V dálce byl vidět VÍŽKA - VÝŠKA odolského kostela. 

Bunda VYSELA - VISELA na věšáku.  

Terezka našla VÝŘÍ - VÍŘÍ hnízdo. 

Dášenka VYJE – VIJE věneček z pampelišek. 

Je naše VÝSKÁ – VÍSKA malebná? 
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20. Najdi význam těchto slov, použij známé pomůcky. 

JAZYKOVĚDA, VZÝVAT, JAZYLKA, DVOJJAZYČNÝ, ZINEK,  

 

 21. a)Doplň slova cizího původu, najdi si k tomu nějakého kamaráda a pak si 

je s další dvojicí zkontrolujte. 

pozitivní myšlení benzínový motor, císař Zikmund, zirkon je drahokam, 

výhodná pozice, jít podle azimutu, tranzit přes Českou republiku, Zimbabwe 

b) Víš, kdo byl císař Zikmund? Zkus o něm zjistit nějaké informace. 

c) Kde se nachází Zimbabwe? Hledej na mapě, který světadíl to bude? 

 

Téma: Druhy slov, tvarosloví. 

1. a) V textu podtrhněte zeleně podstatná jména, hnědě slovesa, žlutě 

předložky.  

A pak se pustili do hraní. Pipi navrhla hru, která se jmenovala Po podlaze ani 

krok. Byla to jednoduchá hra. Muselo se prostě přejít přes celou kuchyni a 

přitom ani jednou nešlápnout na podlahu. Pipi to dokázala jedna dvě. I 

Tomymu a Anice se to podařilo docela slušně. Nejdřív si vylezli na dřez, 

hodně roztáhli nohy, překročili z dřezu až na kamna, z kamen na truhlík na 

dříví, z truhlíku na přihrádku na klobouky a na stůl a ze stolu po dvou židlích 

na skříň v koutě.   (A. Lindgrenová. Děti z Bullerbynu) 

b) S jakými zvířaty Pipi žila? 

c) Nakresli Pipi, jak chodila oblečená. 

 

2. Slova rodu středního podtrhni červeně, ženského zeleně, středního černě.  

ubrus, lítost, nábřeží, led, modřín, lavice, uhlí, štěně, ulice, okno, učebnice, 

počítač, maminka, mop, květina, štěně, záclona, mobil, lék, pejsek, kočička 
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3. Urči pád zvýrazněných podstatných jmen. 

BABIČKA uvařila výbornou OMÁČKU.  …………  …………… 

DANIEL jezdil odpoledne na KOLE.   …………  …………… 

Na TABULI jsem napsal špatný PŘÍKLAD. ………….  ……………. 

Každý DEN musíme zalévat KVĚTINY.  ………….  ……………. 

Do ŠKOLY musíme nosit všechny POMŮCKY. ……….  ……………. 

Ke KVĚTINĚ přiletěl MOTÝL.    ………….  ……………… 

 

4. Za podstatná jména doplň číslo a rod. 

MĚSÍC č. ………. r. ………  RADOST č ………. r ……… 

NÁROD č. ………. r. ………  KUŘE  č. ……… r ………. 

SVĚTLO č. ………. r ……….  POLICE č.           r ………. 

ZVÍŘE  č. ……… r …….. ..  BRADA č ………. r. ……… 

 

5. Číslicí označ slovní druhy. 

Ale už se začalo stmívat. Pipi přitlačila nos na okno, až vypadal jako 

brambůrek, a vyhlížela do šera podzimního večera. Vzpomněla si, že už 

několik dní nevyjela na koni, a rozhodla se, že to udělá ihned. Bude to 

příjemné zakončení pěkné neděle. Nasadila si na hlavu veliký klobouk, došla 

pro Pana Nilsona, který si v koutě hrál s kuličkami, pak osedlala koně a 

vynesla ho z verandy.  (A.Lindgrenová. Děti z Bullerbynu) 

 

6. Podtrhni podstatná rodu ženského. 

umyvadlo, kočka, pohádka, vločka, jinovatka, sloveso, sešit, mísa, vědro, rýč 
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7. a)Přečti si pozorně text, podtrhni podstatná jména a urči jejich rod. 

Potravu si krtek hledá pod zemí. Při stavbě i při procházení chodeb naráží na 

různý hmyz a jeho larvy a červy. Na jedno posezení sní asi 20 g potravy, za 

den někdy spotřebuje i více než sám váží. Po jídle se uloží ke spánku a spí 

průměrně pět hodin.   (J. Dimitrev. Savci) 

b) Číslovky zabarvi žlutě. 

c) Najdeš příslovce? Zabarvi ho modře. 

d) Najdi další informace o krtkovi. Porovnej je se svými kamarády.  

 

8. Podstatná jména rodu středního podle vzoru MĚSTO označ žlutě, podle 

vzoru MOŘE zeleně, podle vzoru KUŘE červeně, podle vzoru STAVENÍ modře. 

síto, výročí, poledne, police, držadlo, mýdlo, cvičiště, kuřátko, vajíčko, dříví, 

pravítko, Labe, dělo, slůně, srdce, pondělí, proutí, poupě, cvičiště, nebe, 

koště, tele, srdce, hřiště, světlo, dříví, štěně, zrní, poupě, kolo, hříbě 

 

9. Slova v závorkách napiš ve správném tvaru 

V lokomotivách se dřív topilo (uhlí).   ……………………………………… 

S krásnými (slova) každého potěšíš.   ………………………………………. 

V zimě jsme spálili hodně (dříví).  ………………………………………………… 

Našel jsem peříčko z (káně).   …………………………………………………. 

Petr sypal zrní (ptáče).    …………………………………………………… 

Schodiště je chráněno (zábradlí).  ……………………………………………………. 

Smetí zametáme (košťata).   ……………………………………………………. 

Rybník je obklopen (rákosí).   ……………………………………………………. 

V létě se koupeme na (koupaliště). ……………………………………………………. 
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10. Ptej se na podstatné jméno pádovými otázkami a urči pád. 

volat na spolužáka  ……………………………….....  ………  

odjet vlakem  ....................................  ........ 

sednout si na židli  ...................................  ........ 

odpustit uličníkovi  ....................................  ......... 

poběž, Pepčo!  ...................................  .......... 

bez kamaráda  ....................................  .......... 

hodně uhlí   ...................................  ........... 

kupovat mléko  ..................................  ........... 

 

11. Urči vzory podstatných jmen. 

LÍČIDLO ................................ KLADIVO .................................. 

ZÁPRAŽÍ ................................ NÁSTUPIŠTĚ  .................................. 

LÉTO  ................................ UMĚNÍ ................................... 

DOUPĚ ................................ OVOCE .................................... 

POUTKO ................................ JEHNĚ ..................................... 

DĚVČE ................................ KOLEČKO ..................................... 

MLÁDÍ .................................. HŘÍBĚ  ...................................... 

 

12. Podstatná jména napiš v daném pádě a čísle 

KOŠTĚ (7.p.č.j)............................... POLE (6.p.č.j.).................................. 

ÚDOLÍ (4.p.č.j.).............................. PLAVIDLO (7.p.č.mn)......................... 

SEDLO (7.p.č.j.).............................. VEJCE (2.p.č.j.).................................. 
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13. a) Text si pozorně přečti, podtrhni podstatná jména a urči jejich vzor. 

Slečna Rosenblomová byla bohatá stará dáma. Hleděla si svých peněz, jak 

nejlíp uměla, ale jednou v každém pololetí přišla do školy rozdávat dětem 

dárky. Ne všem dětem, to ne! Jenom těm hodným, co se pilně učily. Aby to 

poznala, které děti byly hodné a pilně se učily, dlouho je zkoušela a teprve 

potom je obdarovala.  (A. Lindgrenová. Děti z Bullerbynu) 

b) Slovesa zabarvi žlutě. 

c) Zájmena zabarvi červeně. 

 

14. a) Přečti si text, rovnou čarou podtrhni podstatná jména, vlnovkou 

slovesa. 

U nás nejlépe známe veverku obecnou. Nejčastěji ji vidíme v létě, kdy ji 

vidíme v létě, kdy má také nejvíc napilno. Potravy kolem je sice dost, ale 

veverka už myslí na zimu. Dělá si zásoby i několika kilogramů ořechů. Ani 

jeden z těchto ořechů není zkažený, červivý. Zdá se, že veverky mají velice 

jemný a dokonalý čich, kterým rozpoznávají červíka v ořechu. V zimě 

dovedou čichem najít oříšek ukrytý třeba pod metrovou vrstvou sněhu. 

b) Přídavná jména zabarvi žlutě, spojky zeleně. 

c) Najdi další informace o veverce a srovnej je s ostatními kamarády. 

 

15. Napiš vzory u těchto podstatných jmen- 

ŽELVA  .............................  BLEDULE .................................... 

SILNICE .............................  OZDOBA ..................................... 

NOC  ............................  MAST  ...................................... 

ŠELMA .............................  STRÁŇ ....................................... 

DLAŇ  .............................  VANA  ........................................ 
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16. Doplň správné koncovky. Nad doplněné slovo napiš vzor. 

Tatínek koupil mamin.... k svátku obrovskou kytic.... růž.... .Zmrzlinový pohár 

byl ozdoben výbornou broskv.... . Pod vysokou jedl.... bylo hodně šišek. 

Nemívám dlouhou chvíl.... . Prác.... si vždy najdu. Babička sušila květ líp.... 

Vyšli jsme do zim.... .Do naší vs.... přijel cirkus. Sledovali jsme stop.... zajíce. 

 

17. a) V textu podtrhni podstatná jména rodu mužského, urči, zda jsou 

životná, či neživotná.  

Vydra těžce chodí nejen ve sněhu, ale i na ledě, a tak si našla svérázný 

způsob pohybu. Rozběhne se, skrčí tlapy a sklouzne se po břiše. Je to rychlé a 

pohodlné. Podobným způsobem sklouzne i po sněhu ze strmého břehu. 

Lehne na břicho a sjede dolů s radostným pištěním. Tak se vydry kloužou i 

v létě. Najdou si příkrý hlinitý břeh, očistí ho od kořenů, větviček a všeho, co 

by jim mohlo překážet, a pak sjedou po připravené skluzavce po břiše rovnou 

do vody.      (J. Dimitrev. Savci) 

b) Podstatná jména rodu ženského zabarvi žlutě, rodu středního zeleně. 

c) Najdi další zajímavosti o vydře říční. 

 

17. a) V tomto textu podtrhněte podstatná jména rovnou čarou, slovesa 

vlnovkou. 

Líbila se jim tato příhodná jeskyně ve vápencové stráni. Budou v ní mít 

bezpečný a krytý útulek v dlouhé zimě. Škoda jen, že nemají oheň! Jak by si 

jeskyni pěkně celou osvětlili a vyhřáli! Nu, i tak jim bude v této jeskyni lépe 

nežli někde za mrazu, v sněhem zaváté houštině. Ženy složily v jeskyni těch 

několik kožešin, jež nesly, a vyházely ven zvířecí kosti a suché větvičky, které 

se v koutech povalovaly.    (E. Štorch. Lovci mamutů) 

b). Do sešitu vypiš 10 podstatných jmen a urči u nich rod, číslo, pád a vzor. 

Nezapomeň na životnost a neživotnost u mužského rodu. 
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18. U podstatných jmen urči životnost, pád, vzor.  

vybílit strop   ............................................................................................. 

sledovat orly  .......................................................................................... 

stavět sněhuláka  ........................................................................................ 

blahopřát vítězi .......................................................................................... 

motýli poletovali ........................................................................................ 

posílat pozdravy ......................................................................................... 

sekat jetel  ......................................................................................... 

skočit do rybníka ........................................................................................... 

 

19. Slova, která se skloňují podle vzoru soudce, zabarvěte žlutě. 

Otec, čmelák, průvodce, chodec, zrádce, pes, strážce, závod, dřevorubec, 

umělec, správce, kašel, vítěz, tvůrce, měsíc, prodejce, nůž, zástupce 

 

20. Zabarvi podstatná jména podle vzorů: PÁN-modře, HRAD-hnědě,  

MUŽ-žlutě, STROJ-oranžově, PŘEDSEDA-červeně, SOUDCE-zeleně. 

kanál, počítač, starosta, dědeček, košík, červenec, Tomáš, Ital, poradce, 

flétnista, bratr, přítel, jelen, košík, dareba, zástupce, kněz, průvodce, tenista, 

kostel, zlatník, počítač, terč, rýč, nezbeda, vůdce, keř, hokejista, prosinec 

 

21. Přemýšlej, proč se chlapci z ukázky jmenovali, tak, jak se jmenovali. 

Huňáč a Sova už tu kuchají staženého zajíce. Jasná mrazivá noc. V jeskyni u 

hřejícího ohně Rváč, Nohahnát, Ukmas, Koumač a Džgan vypravují 

s nedokončnými podrobnostmi dobrodružném setkání. (Lovci mamutů) 
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Téma: Slovesa.  

1. Podtrhni zeleně vlnovkou slovesné tvary v minulém čase.  

Malovali jsme zážitky z Bambiriády. Nacvičovali jsme pohádku na vánoční 

besídku. Babička upekla výbornou bublaninu. Po večeři jsme s tatínkem 

utírali nádobí. Honzík zazpíval Sašence Šmoulí písničku. Ty jsi včera nepřišel. 

Proč jste neměli lepidlo na výtvarnou výchovu? Terezka s Martínkem se 

koupali v bazénu. Honzíka zlobila Lucka, schovala mu míč. 

 

2. Slovesa v čísle jednotném podtrhni zeleně, v čísle množném červeně. 

Zapomenou, studuješ, jmenuje se, seřazují, zapadnete, časujeme, budou 

bydlet, dojdete, vaříš, prosím, smáli se, srovná, postavil jsi, potřebujete 

 

3. Napiš způsob daných sloves.  

budu se smát .........................  přijeli  ........................... 

hádejte  .........................  zpívala by ........................... 

pojďme  ..........................  jedl bych ........................... 

naučte  ...........................  zazvoň .......................... 

 

4. K daným neurčitkům napiš všechny tvary rozkazovacího způsobu. 

Mluvit, vylézt, být,  

2. os č. j.   1. os. č. mn.    2.os. č. mn. 

........................  .................................  ........................... 

.........................  .................................  ............................ 

...........................  .................................  .............................. 
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5. Ve větách podtrhni celé tvary podmiňovacího způsobu. 

Milánek by rád šel na hřiště, oblékl by si tričko a kraťasy a vzal by si s sebou 

míč. Myslíš, že bych i já s ním mohl hrát kopanou? Ale když já bych si s nimi 

zahrál vybíjenou nebo bych jen tak běhal za míčem. 

6. U daných sloves urči a napiš (použij zkratky) osobu, číslo, způsob a POZOR 

u oznamovacího způsobu i čas. 

   osoba  číslo  způsob  čas 

ŽALUJI  ........  .......  ............  ......... 

ŽALUJÍ  .........  ........  .............  .......... 

NAJDEME  .......... ........  ..............  .......... 

NAJDĚME  .........  .......... ...............  .......... 

HODIL BY  ........... ........... ................  ........... 

HODIL  ............ ............. ................  ........... 

PROSÍME  ............. ............. .................  ............ 

PROSME  .............. ............... .................  ............. 

 

7. Napiš v minulém čase.  

Tatínek spí.  ............................................................................................. 

Všichni mlčí.  ............................................................................................. 

Vynesu koš.  .......................................................................................... 

Maminka se zlobí. ........................................................................................ 

Daniel se učí angličtinu. ................................................................................ 

Pepča je na výletě.  .................................................................................. 

Navštívím tetu.   ................................................................................ 
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Téma: Skladba. 

1. Rozliš věty jednoduché a souvětí (J.,S.). 

J  S Po Labi pluje loď.  

J  S Také by tě neubylo, kdybys šel za babičkou a pomohl jí s nákupem. 

J..S Na poli rostlo obilí. 

J..S Dnes byla k obědu rajská omáčka, kterou vařila Alička a všem moc 

chutnala. 

J..S V rákosí kvákají žáby.  

J..S Dnes jsem viděla netopýra. 

J..S Až půjdu ze školy, musím u Roberta koupit rohlíky. 

J..S Na Vánoce maminka peče cukroví. 

 

2. Ve větách podtrhni rovnou čarou podmět a vlnovkou přísudek. 

Dívky lyžovaly opravdu skvěle. Maminka uvařila dobrý oběd. My jsme si nalili 

limonádu. Piráti si schovali poklad hluboko pod zem. Blíží se vánoční svátky. 

To se stalo v pondělí. Starobylé lodě pluly pod plachtami. Námořníci byli 

v nebezpečí. Zbrojnoši chřestili zbraněmi. Měli jsme obavy. Všichni jsme si 

pochutnali na polévce. Vydali jsme se na výlet. Petr si umyl ruce. 

 

3. Spoj věty do souvětí.  

Ozval se zvonek. Děti se nahrnuly do třídy. 

.................................................................................................................... 

Začalo hustě pršet. Zůstali jsme doma. 

........................................................................................................................ 
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4. Doplň interpunkci. 

Přestali se smát a znova pátrali po nějakém lumíkovi Jednoho zahlédli jak 

vystrkuje hlavičku z doupěte Kopčem po něm hodil kamenem ale chybil 

Lumík se na okamžik schoval hned však vystrkoval hlavu znova jakoby se 

hochům vysmíval Lovci hodili kámen ještě několikrát ale ani jednou se jim 

nepodařilo trefit malinký cíl Veverčák přilezl po zemi k doupěti a jakmile 

lumík zase vystrčil hlavu švihl po něm holí.  (E. Štorch Lovci mamutů) 

 

5. Nazítří leželi všichni tři muži u ohně, v němž dohořívaly poslední uhlíky. 

Zmoženi únavou, neschopni vzdorovat spánku, usušili si u ohně oděv a tvrdě 

usnuli. Kolem nich stály stromy tak hustě a byly tak vysoké, že zrak dohlédl 

k jejich korunám až ve výši několika metrů.   (J. Verne Podivuhodné  

         setkání v džungli) 

Napiš vzorce všech souvětí. 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

6. Spoj věty do souvětí, použij spojky. 

Horolezci odpočívali. Čekal je náročný výstup.  

..................................................................................................................... 

Vaříme na sklokeramickém sporáku. Jídlo je rychle připravené. 

..................................................................................................................... 

Sportovec musí být cílevědomý. Neustále musí zvyšovat svoje výkony. 

....................................................................................................................... 
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7. Jednou na poště pan Kolbaba třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, 

aby je roznesl lidem. 

a) Spočítej kolik je v souvětí vět. ........................... 

b) Vypiš první větu ze souvětí a podtrhni podmět a přísudek. 

............................................................................................................ 

c) Ze které pohádky tato věta je? Kdo je jejím autorem? 

............................................................................................................... 

d) Zjisti nějaká další díla tohoto autora. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

e) Víš, jak se jmenuje bratr tohoto známého spisovatele? Čím byl? 

 

................................................................................................................ 

 

8. Komediant dal medvěda blízko k peci, co si hastrman ryby smažil, a sám si 

lehl na pec.  

a) Z kolika vět se skládá toto souvětí?  ................. 

b) Z první věty tohoto souvětí vypiš podmět a přísudek. 

.................................................................................................................... 

c) Najdi ve Slovníku spisovné češtiny význam slova KOMEDIANT. 

e) Jaké je synonymum ke slovu HASTRMAN? 

.................................................................................................................... 


