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6.A. + 7.A. + 8.A + 9.A

Učebnice 

o str. 60/cv. 12 – Napiš dialogy. 3 formální, 3 neformální 
o Př.: Formální Neformální

 A: Dobrý den, Jano, Jak se máte? Ahoj Jakube, jak se máš? 
 B: Dobrý den, mám se dobře. Ahoj Honzo, mám se dobře. 
 A: Jano, máte domácí úkol? Jakube můžu si půjčit ořezávátko? 
 B: Omlouvám se, nemám domácí úkol.  Ano, samozřejmě. Tady

je. 
o str. 61/cv. 13 – přečti si text, napiš svůj den.

o Př.: Dnes jsem celý den v práci.  Je čtvrtek a mám dlouhý den. Mám 4 
hodiny vyučování. Teď je první hodina. …

o str. 62 Nová slovní zásoba
o str. 63/cv. 15 – Napiš, co děláš ve třídě v 1. osobě množného čísla 

o Př.: V tělocvičně cvičíme jógu. V jídelně si umýváme ruce mýdlem. 
V šatně si necháváme pantofle. 

o str.63/cv. 16 – Napiš, jaké místnosti máme u nás ve škole. Pozor na 4. pád
o Př.: U nás ve škole nemáme/máme družinu, keramickou dílnu, 

mateřskou školku …
o str. 64/cv. 17 Nová slovní zásoba, 
o str.64/cv. 17a – Co musíš/můžeš/nesmíš v hodině dělat? 

o Př.: V hodině musím dávat pozor. V hodině můžu pít. V hodině 
nesmím svačit.

o str.64/cv. 17a – Co musíš/můžeš/nesmíš o přestávce dělat? 
o Př.: O přestávce musím po sobě uklidit. O přestávce můžu svačit. O 

přestávce nesmím běhat po chodbě.
o Str. 65 – Sebehodnocení – vyplň tabulku. 

Pracovní sešit

o str. 24/cv. 11 – Vytvořte věty
o str. 24/ cv. 12 – Přečti a pokus se doplnit slova 
o str. 25/ cv. 13 – Dělej otázky a odpovědi dle příkladu

o str. 25/ cv. 14 – Pojmenuj místa ve škole
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o str.26/cv. 15 – Dokonči věty
o str. 122-126 – Přelož si slovní zásobu do svého jazyka. 
o  Doplň si všechna cvičení z předchozích lekcí!  

Aplikace DUOLINGO povinné 
(zdarma)

 
Stáhni/Download si aplikaci Duolingo do 
telefonu. Založ si účet/account – potřebuješ e-
mail nebo facebook. Přidej si kurz čeština/Czech. 
Každá den procvičuj 5-10 Minut v aplikaci. Sbírej 

XP body. Budu kontrolovat! 

Napiš jméno svého účtu v Duolingo na email ucitelkacestiny@gmail.com  !!!

Pracovní listy

o Vypracuj pracovní listy ze souboru. Vytiskni je nebo přepiš na papír
o Pracovní listy jsou budou hodnoceny známkou 
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  Základní škola a Mateřská škola Loučany 
                                                                                            Čeština nás baví 
                                                                                             I2 – 2 – 18   Procvičujeme rody 

 
 

1/  Napiš do sloupců 10 podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního 
 
                       TEN                                   TO                                     TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/  Z každého rodu si vyber 1 podstatné jméno a použij ho ve větě : 
 
      ………………………………………………………………………………  
 
      ……………………………………………………………………………….  
 
      ……………………………………………………………………………….  
 
3/  Ke každému písmenu vymysli podstatné jméno ve všech rodech 
 
      Š ……………………………………………………………………………………………..  
 
      K……………………………………………………………………………………………..  
 
      O ……………………………………………………………………………………………..  
 
      L ……………………………………………………………………………………………..  
 
      A ……………………………………………………………………………………………..  
 
 
4/  Škrtni slova, která do skupiny slov nepatří  
 
      Les, rybník, veverka, zajíc, pes, strom 
 
      Žížala, záhon, květina, konev, zahrádka 
 
      Zvíře, house, dítě, hračka, umyvadlo 
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                                                                     Základní škola a Mateřská škola Loučany     
                                                                     Hrátky s písmeny, slovy a větami 

                                                                                                                                               III2 – 4 – 16  Otázky 

 
 

 

Připoj k otázce správnou odpověď – obrázek: 

 

Co jezdí po silnici? 

Kdo má rád kosti? 

Co jezdí po kolejích? 

Co jezdí po vodě? 

Z čeho se pije? 

Kam se dává mléko? 

Co má struny? 

Kde se koupeme? 

Co jezdí po poli? 

Co musí být v mrazničce? 

Kdo nemá nohy? 

Co nám čistí zuby? 

Co svítí na nebi? 

Čím jíme polévku? 

Co nosíme v zimě na hlavě? 

Kde bydlí král? 

Co stavíme v zimě? 

Co roste na smrku? 

Čím stříháme papír? 

Co se nosí na prstě? 
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  Základní škola a Mateřská škola Loučany 
                                                                                            Čeština nás baví 
                                                                                             I2 – 2 – 21   Popis  

 
 

1/  Výčet jednotlivých slov nahraď slovem nadřazeným a věty přepiš : 
  
Na koláč si připravíme mouku, cukr, olej, vejce. 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
Koupili jsme nový stůl, židle a skříň. 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
Ukliď si panenku, kočárek, stavebnici a míč. 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
Do školy potřebuji sešity, pouzdro, pero a učebnice. 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
 
2/  K podstatným jménům napiš co nejvíce přídavných jmen : 
 
Kniha ………………………………………………………………………………………………. 
 
Maminka …………………………………………………………………………………………...  
 
Voda ………………………………………………………………………………………………..  
 
Květina ……………………………………………………………………………………………..  
 
Škola ……………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
3/  Hledáš na nádraží svého kamaráda. Popiš co nejvýstižněji, jak vypadá. 
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 


