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Mluvnice
1.hodina : Práce s chybou

Proveďte pečlivou kontrolu všech cvičení, která jste doposud zpracovali.
Barevně označte chyby.
Do sešitu si napište nadpis: Oprava cvičení a jedno po druhém si opravte.
Kde jsou věty, opravujte celými větami.

Řešení - zájmena

45/5

a9 f2
b6 g5
c7 h4
d3 i1
e8 j10

45/6

kde teď také když

45/7

Tajenka: „Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“

46/2a

Šel kolem mě, mne, ale neviděl mě, mne. Zdálo se jí o mně. Překvapilo mě, mne, že mě, 
mne poznali. Sedni si vedle mě, mne. Podej mi, mně to. Mě, mne se to netýká. Přijď 
odpoledne ke mně. U mě, mne ti bude dobře. Dostal ode mě, mne dárek. Neboj se o mě, 
mne. Vybrali mě, mne jako nejlepšího. Koupil mi, mně svačinu. Nenuť mě, mne zvyšovat  
hlas. Povídali si o mně. Mohl bys mě, mne požádat slušněji? Neříkuj to na mě, mne. Začali 
beze mě, mne. To patří mně. Tak to se mně, mi opravdu povedlo. Tak to se mně, mi zdá, že 
tato sopka brzy vybouchne.

46/4 Kde jsou možné dva tvary, uvedla jsem oba. Stačí, když jste uvedli jeden tvar.

Spolehni se na mě, mne. Můžete nám pomoci? Zajímám se o vás. Odpoledne k tobě 
přijdu a pomohu ti s prací na zahradě. Najdete mi, mně prosím brýle? Něco ti o nás  
prozradím. Na vás se mohu vždy obrátit. Půjdeš se námi k babičce? Napíšeš článek o mně? 
Podívám se na sebe do zrcadla. Vám lze důvěřovat. Nedívej se na nás. Koupila jsem vám 



dobrý dortík. Půjdeme od nás k vám. Ráda se na tebe dívám, jak tančíš. O tomto problému 
se se mnou nikdo nebavil. Včera mě, mne viděl.

Řešení - číslovky

55/2a

několik desítek – základní neučitá
mnoha – základní neurčitá
dvou – základní určitá
dvakrát – násobná určitá
několikero – druhová neurčitá
jedna – základní určitá
čtyřicet – základní určitá

58/5a

Slevy byly poskytnuty pěti zákazníkům. Soutěže se konaly mezi třemi městy. První vyhrání 
z kapsy vyhání. Zbyněk má tisíc nápadů a ještě jeden navíc. Ve třech místnostech se 
netopilo. Byly dvojnásobnými šampionkami. Kluci byli přesazeni do druhé lavice. Na stole 
ležely dvoje noviny. Napsali to třikrát. Lidé za války prožívali mnoho starostí, ale málo 
radostí.

2.hodina
Procvičování zájmen a číslovek

Zájmena si procvičíme na  http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/testy.php. Vlevo na stránce 
máte „Pravidla“ a vpravo „Testy“. V testech klikněte vpravo dole na „já:mě/mně“. Objeví se
test č.1, který vyplníte a odešlete mně. Vpravo dole je „Formulář k odeslání výsledků“, který
vyplníte (komu: novotnad@9zszlin.cz , odesílatel vaše jméno, příjmení, třída a klikněte na 
„odešli“. Poté klikněte na test č.2 (pravý horní roh) a opět vyplňte a odešlete.
Každý zaslaný test (100%) ohodnotím hvězdičkou. Testů bude postupně více. Po příchodu 
do školy vám sdělím pořadí žáků podle nejvyššího počtu získaných hvězdiček a společně 
vymyslíme odměnu pro vítěze.

Čislovky

Vyřeš rébusy:

u3 si nos
12erník
mě100 3nec

s.55  Přečtěte si tabulku Druhové číslovky
55/3 Vypracujte písemně do sešitu

Násobné číslovky píšeme dohromady. Př.: Stokrát jsem ti to říkala.
55/4a Vypracujte písemně do sešitu

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/testy.php
mailto:novotnad@9zszlin.cz


Literatura

Chválím ty, kteří splnili úkol a poslali mi pro ně nejzajímavější myšlenku Roberta Fulghuma
(čti fuldžuma). Těším se i na odpovědi těch žáků, kteří mi ještě neodpověděli. (Je to také 
zkouška spojení). Text jsem vám zadala naučit se zpaměti. Sdělte ho hlasitě zpaměti někomu
z domácnosti. Myslím si totiž, že obsahuje vše potřebné pro život. A když se budeme těmito 
myšlenkami v životě řídit, bude svět krásnější.

S knihou (Ne)obyčejný kluk od R.J.Palaciové jsem vás seznámila již v prvních hodinách 
literatury. Práci s ukázkou z této knihy jsem vybrala proto, že pro vás tudíž není úplně 
neznámá. Určitě si vzpomenete na hlavního hrdinu Augusta.

1) Přečtěte si ukázku s.166-138
Hlavní postavou je August. Napište mi prosím (www.novotnad@9zszlin.cz), jak 
byste se k takovému spolužákovi zachovali vy.

Sloh

Napište krátké vypravování na téma : Moje domácí výuka

Nezapomeňte, že každá práce má úvod, hlavní část  a závěr. Tomu odpovídají odstavce.
Opět mi práci zašlete, a to společně s odpovědí z literatury.
Těším se na vaše odpovědi. Mějte se hezky!

Dana Novotná
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