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Co musím znát 

 

Jazyková výchova 

      Žák by měl: 

 určovat samohlásky a souhlásky 

 psát velká písmena na začátku věty a ve jménech 

 rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky 

 znát všechna písmena malé a velké abecedy 

 rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis tvrdých a 
měkkých slabik 

 dodržovat pořádek slov ve větě 

 poznat a určovat druhy vět 
 

 Komunikační a slohová výchova  

 Žák by měl: 

 dbát na správnou výslovnost, tempo řeči 

 číst s porozuměním jednoduché texty 

 tvořit otázky a odpovídat na ně 

 vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo     

 ilustrací a domluvit se v běžných situacích 

 mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

 popsat jednoduché předměty, činnosti a děje 

 opisovat a přepisovat jednoduché texty 

 dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi      

 slovy 

 seznámit se s psaním hůlkovým písmem 
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Tak to jsem já. Jsem žákem 4. třídy.    

       __________________________________ 

           Jmenuji se    __________________________________                           

                                                 Namaluj svůj portrét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

(portrét je obrázek toho, jak vypadáš, jako by ses viděl v zrcadle) 

 

Narodil jsem se _________________ 

Bydlím ve městě_________________ 

Paní učitelka se jmenuje________________________________ 

 

Opakujeme si po prázdninách. 

 

1. Doplň chybějící písmeno.  

      _ára       _§ilan      _§enka     _árka 

       _§etr        _adek      _§lára      _áclav 
 

2. Vymysli dívčí nebo chlapecké jméno se začátečním písmenem: 
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R____________________    F_____________________ M____________________ 

 

K____________________    J_____________________ S_____________________ 

 

D____________________    N_____________________ P____________________ 

 

3. Doplň vhodné písmeno. 

 

___olín                            ___lzeň                         ___iberec                           ___rno 

___hře                            ___erounka                   ___ltava                              ___abe 

 

 

4. Spoj čarou. 

T, j, o, r, B, s, a, C                                 věta 
 
Ma, le, Ji, vu, ta, So, pu                         hlásky 
 
Ryba, kolo, jahoda, svetr                      slabiky                        
 
Začíná nové roční období.                    slova 
 
 
5. Vymysli a napiš větu se slovem. 

 

stříhá:______________________________________________________________ 

škola:_______________________________________________________________ 

 

6. Doplň písmeno do vět a na konci nezapomeň na znaménko. 

 

____ana §má §nové §š§aty_ 

____avel §s§taví garáž_ 

____§raha §je §naš§e §hlavní §měs§to_   

 
7. Pracuj s textem. 
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V naší třídě mám mnoho kamarádů. Jenda umí dobře číst. Katka nejlépe počítá. 

Nejhodnější ze všech je Maruška. Janička krásně píše. Pavel s Petrem jsou velcí 

sportovci. Pavla a Honzík pěkně zpívají. Lada se stará o květiny. 

 

Kolik má článek vět? 

Kolik má druhá věta slov?      

 

Vypiš na řádek jména všech dětí. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                  

8. Seřaď správně slova ve větě, větu správně přepiš. 

 

                                
                 podzim      venku      začíná 

 

___________________________________________________________________ 

 
 
                  barvu     mění      listí     svou 
 
___________________________________________________________________  
 
9. Jirka psal domácí úkol. Celý ho, ale popletl.     

           Cvičení přečti. Oprav chyby a správně napiš. 

 

michal jel po silnici na kole potkal strýčka zastav kam jedeš vezu dopis na poštu 

dávej pozor na auta pozdravuj rodiče 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Utvoř správně věty a napiš. 
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malého  Hafíka  psa  máme  

___________________________________________________________________ 

dříví  rovná  Jirka  hromadu  

___________________________________________________________________ 

spěchá  do  tatínek  práce  

___________________________________________________________________ 

čtyři má měsíc týdny  

___________________________________________________________________ 

 

11. Napiš správně věty. 

 

byla jedna babička 

___________________________________________________________________ 

upekla koblížek 

___________________________________________________________________ 

položila ho na okno 

___________________________________________________________________ 

koblížek skočil dolů 

___________________________________________________________________ 

kutálel se po cestě 

___________________________________________________________________ 

Uhádneš, z jaké pohádky věty jsou? Nakresli ji. 

 

 

 

 

Už umím: 
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1. Poznat a napsat všechna písmena malé a velké abecedy. (Napiš.) 

 

k_____     d_____     B_____     j_____     l_____     v_____     t_____     š_____  

 

f_____     h_____     r_____     p_____     D_____     J_____     č_____     A_____ 

 

2. Psát velká písmena na začátku věty a ve jménech. (Doplň.) 

 

____etr pojede s ____atínkem do ____okolova. 

____áš ____ilan pomůže ___abičce vymalovat pokoj. 

____edu navštívit  svou ____etu ____ilvu. 

 

3. Rozlišit větu, slovo, slabiku, hlásku. (Spoj.) 

 

Dnes je venku krásné počasí.                          hláska 

š                                                                       slovo 

podzim                                                             slabika 

ma                                                                    věta    

 

Věta oznamovací, věta tázací, věta přací. 

 

1. Doplň do vět oznamovacích, vhodné slovo. (píše, nese, nalévá, pere, koupe) 

 

Radek ________ §úkol.Máma _______ 

§polévku.Milada ________§prádlo.Gus§ta §s§e 

______§v §rybníku. T§áta ________§uhlí. 

2. Rozděl čarou slova ve větě. Věty napiš. Dodržuj vzdálenost mezi slovy! 

Myškamárádasýr. 

___________________________________________________________________ 
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Zajíčekběžídolesa. 

___________________________________________________________________ 

MaláJanaspí. 

___________________________________________________________________ 

Tatínekčtenoviny. 

___________________________________________________________________ 

Zítrajedemenavýlet. 

___________________________________________________________________ 

Otamánovéauto. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Vláček- seřaď správně slova do vět oznamovacích, věty napiš. 

 

 
dostal   a   koleje   Petr   malý   vláček  

___________________________________________________________________ 

hraje   s   vláčkem    rád   si   moc    

___________________________________________________________________ 

zastaví   jede   chvíli   v   každé   dál   stanici   a   za   

___________________________________________________________________ 

 
4. Doplň znaménka do vět a celou větou odpověz. 

 

Jak se jmenuješ___                                  Jaký předmět tě ve škole baví___ 

Do které třídy chodíš___                          Jaký předmět tě ve škole nebaví___ 

Kdo je tvůj kamarád___                            Kam půjdeš odpoledne___ 

Jaké jsou tvé záliby___                             Na co máš chuť___ 

5.  Doplň znaménka do vět. 

 

Jaký kožíšek má myška___                   Myška má šedý kožíšek___ 

Máš rád mlíčko, kocourku___                Mlíčko mám moc rád___ 
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Pes 

domácí Jirka píše úkol 

Umíš chytat myši kocourku___              Umím moc dobře chytat myši___ 

Bojíš se kocourka, myško___                Nebojím se kocourka___     

                            

6.  Doplň znaménko do vět a dopiš vhodné slovo. 

 

Jak §s§e §jmenuje §tvůj §s§trýc__     

S§trýc §s§e §jmenuje_____________ 

Kolik §let §je §tvé §babičce__    

B§abičce §je __________________ 

Kde §bydlí §tvá §teta__    

T§eta §bydlí §v ___________________  

 
7. Poskládej ze slov věty. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

8. Doplň znaménka do vět. 

 

  Končí  léto  a  začíná  škola___                               Jmenuji se Standa___ 

  Byly  tvé  prázdniny  hezké___                                Čteš si doma___ 

  Našli  jste  si  nové  kamarády___                           Máš napsané úkoly___                                           

  Čeká  nás  mnoho  práce___                                   Dnes jedeme na výlet___ 

  Před  domem  stojí  auto ___                                   V sobotu jsem byla u babičky___ 

  Máte  doma  papouška ___                                     Čekáš dlouho___ 

  Kolik  je  vám  let ___                                               Teta mi koupila lízátko___ 

  Čím  je  tvá  maminka  ___                                      Kéž by bylo hezké počasí___ 

dům hlídá Alík 
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9. Utvoř větu:  
 
OZNAMOVACÍ se slovem ŽÁCI a větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

TÁZACÍ se slovem JABLKO a větu napiš.                                                   

___________________________________________________________________ 

OZNAMOVACÍ se slovem VLAŠTOVKY a větu napiš. 

___________________________________________________________________                 

TÁZACÍ se slovem NÁKUP a větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

OZNAMOVACÍ se slovem POLE a větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

TÁZACÍ se slovem LETADLO a větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

 

10. Přečti dvojici vět vždy s jiným znaménkem.  

           Pozoruj změnu, jak jsou slova ve větě složena. 

           Spoj větu správně s druhem věty. 

   

Odlétají ptáci do teplých krajin?                 Ptáci odlétají do teplých krajin. 

 

OZNAMOVACÍ 

 

TÁZACÍ 

 

Dnes koupíme ovoce a zeleninu.               Koupíme dnes ovoce a zeleninu? 

 

OZNAMOVACÍ 

 

TÁZACÍ 

 

Sbíráme kaštany a žaludy.                       Sbíráme kaštany a žaludy? 

 

TÁZACÍ 

 

OZNAMOVACÍ 
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11. Podzim 

 

Máte rádi podzim? Jděte se podívat do přírody. Rozhlédněte se kolem sebe. Jak se 

vám líbí listnaté stromy? Listí přímo hýří nejrůznějšími barvami. Na zemi leží strakatý 

koberec a šustí pod nohama. Ať se vám ta vycházka vydaří. 

 

Věty oznamovací podtrhni zelenou barvou. 

Věty tázací podtrhni modrou barvou. 

Poslední větu přepiš. 

 

___________________________________________________________________ 

Víš, jaká je to věta? 

 

Už umím: 

 

1. Poznat a určovat druhy vět. Doplň znaménko za větou. 

 

 

Ptáci odlétají do teplých krajin____ 

Kdy se k nám zase vrátí____ 

Mají před sebou dalekou cestu____ 

Kéž by se v pořádku vrátili____ 

 

 

2. Dodržovat pořádek slov ve větě. Ze slov poskládej větu a napiš ji. 

 

fouká     silný     Venku     vítr      

___________________________________________________________________ 

pouštět     brzo     draky     Budeme 
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___________________________________________________________________ 

a     Sadaři     jablka    trhají     hrušky 

___________________________________________________________________ 

 

Věta rozkazovací.  

 

1. Doplň znaménka do textu. 

 

Nehrajte §s§i §na §ulici__P§řecházej §po §přechodu__ 

Rozhlédni §s§e __ S§ám §po §s§ilnici §na §kole 

§nejezdi__ P§ozdrav__ Netlač §s§e do autobus§u__ 

P§us§ť §s§ednout §s§tarš§í os§oby__ 
Opiš první větu. 

 

___________________________________________________________________ 

Odpověz celou větou, proč si nemáš hrát na ulici? Kde je místo na hraní? 

 

2. Jaké rozkazy používá paní učitelka při vyučování? Napiš alespoň tři! 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Posaďte se!                                                                   Nevykřikujte! 

Otevřete si sešity!                                                         Dávejte pozor!   

Pište si!                                                                         Hlaste se! 

Zavřete si učebnici!                                                       Neopisuj!   

                                        

                           Odkud můžeš slyšet ve škole tyto věty? 

 

                        Čelem vzad!  Pozor!   Pohov!   Vlevo v bok!    
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B        R       E     

V       A        C 

   S      O     A 

  Ý       R      K 

N       Á       R  

   A           V 

 

 

3. Doplň znaménka do vět.   

                   

Emil  jede po silnici na kole         Potká Pavla          Kam pospícháš        Vezu dopis 

na poštu          Pojedeš se mnou          Pojedu          Jeď napřed       Nepředjížděj 

autobus          Zastav        Do kopce kola povedeme        

 

4. Utvoř větu. 

 

OZNAMOVACÍ se slovem otec 

___________________________________________________________________ 

TÁZACÍ se slovem pes 

___________________________________________________________________ 

ROZKAZOVACÍ se slovem pero 

___________________________________________________________________ 

OZNAMOVACÍ se slovem bratr 

___________________________________________________________________ 

TÁZACÍ se slovem kohout 

___________________________________________________________________ 

ROZKAZOVACÍ se slovem kniha 

___________________________________________________________________ 

5. Poskládej slovo a přepiš ho na řádku. 

 

 

                    _________________ 
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V    H    R     A   

     N       A 

                       ___________________        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

_______ _________________   

 

 

 

                                    _                                      _____                                                                     

 

Co mají tato slova společného? 

 

Js§ou §to_________, §kteří §u §nás________________. 
  

6. Pozorně čti, slova vyhláskuj a vysvětli jejich význam. 

 

rada – ráda                      drahá – dráha                      létá – léta 

pata – pátá                       žila – žíla                             peče – péče 

spala – spála                    kosí – kosi                           pára – párá 

milá – Míla                        váha – váhá                        nosy – nosí 

 

7. Přečti věty se správnou intonací. 

           Věty oznamovací podtrhni zeleně, tázací modře, rozkazovací červeně a přací          

           žlutě. 

 

Na podzim děti pouštějí draky. K tomu musí být pořádný vítr. Na jaře někdy také 

fouká silný vítr. Ale viděli jste někdy pouštět draka na jaře? Jen to zkuste! Každý by 

se vám vysmál. A umíte si draka vyrobit? Kupte si potřebné věci a sestrojte ho! Ať 

vám pěkně létá. 

8. Najdi slova, která svým významem do řady nepatří. Zdůvodni proč?  

      Nesprávné slovo škrtni    

 

kufr, taška, lampa, batoh, kabelka, chodník, aktovka, brašna 

oběd, svačina, židle, snídaně, přesnídávka, večeře, bílý 

skříň, stůl, panenka, postel, pohovka, židle, komoda, čepice, slon 

klokan, ježek, žirafa, slon, lev, slepice, zebra, tygr, opice, krokodýl 
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9. Urči druhy vět. 

 

Zdraví nelze ničím nahradit. Lidé si ho ale přeci dost neváží. Jak pečujete o své 

zdraví vy? Myjete si často ruce? Čistíte si pravidelně zuby? Chráníte se před 

nachlazením? Pro zdraví je důležitá také správná výživa. Jezte zdravě! 

Nezapomínejte hlavně na mléko a mléčné výrobky, na ovoce a zeleninu! Kéž si své 

zdraví uchováte neporušené. 

 

Podtrhni a přepiš na řádek první tázací větu v textu. 

___________________________________________________________________ 

Odpověz!  

___________________________________________________________________ 

 

10.  Uveď k daným slovům řadu slov, která sem patří. (slova podřazená) 

 

jídlo                                     nápoje                                  dopravní prostředky 

________________           _________________           _______________ 

________________           _________________           _______________ 

________________           _________________           _______________ 

________________           _________________           _______________ 

11. Doplň vhodné písmeno.    

 

_§leš §bydlí §ve _§ěs§tě.V _obotu §jezdí 

§s §maminkou a _atínkem §na §venkov.Mají §u _§es§a 

§s§tarou __alupu. _§leš§ovi §s§e §tam _§elice 

§líbí.Chodí §po okolí a _ozoruje §přírodu. 
 

Vypiš si doplněná písmena na řádek. 
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___________________________________________________________________ 

 

 

Zkus z těchto písmen poskládat nějaká slova. 

 

_________________             __________________          _________________             

_________________             __________________          _________________ 

 

12. Umíš správně přečíst věty? Přečti věty se správnou intonací. 

 

Věta OZNAMOVACÍ         Maminka pracuje.         

Věta TÁZACÍ                    Kolik je hodin? 

Věta ROZKAZOVACÍ       Umyj si ruce! 

Už umím: 

 

1. Poznat a určovat druhy vět. (Doplň znaménko za větou.) 

 

Nepřecházej na červenou______                 Venku fouká chladný vítr______ 

Jirka nosí teplou čepici______                      Kéž by už byli Vánoce______ 

Co si přeješ pod stromeček______               Bojíš se čertů______ 

Ať letošní rok čerti nepřijdou______              Neskákejte po schodech______ 

Umíš bruslit______                                        Zima už je tu______ 

2. Tvořit věty. 
 
Přikaž svému spolužákovi, aby se nehoupal na židli. Větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

Co jsi dělal včera odpoledne? Větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

Zeptej se maminky, co vaří k obědu. Větu napiš. 

___________________________________________________________________ 



19 
 

Slova stejného a opačného významu. 

1. Hrajeme si se slovy. Mají slova v řádce stejný význam? Které slovo do řádky             

           nepatří? 

 

pěkně, hezky, hodný, nádherně, krásně 

chlapec, kluk, hoch, mladík, děvče           

 

2. Napiš slovo stejného významu.    

 

štíhlý - _____________________ 

děvče - ____________________ 

obrovský - __________________ 

vlhký - _____________________ 

chladno - ___________________ 

 

3. Najdi, která slovní spojení označují totéž, a spoj. 
 
pěkný den                              moc dobře 

výborný žák                            milé slovo 

blonďatá dívka                       rovná cesta 

přímá cesta                            vynikající žák 

laskavé slovo                         hezký den 

velmi dobře                            světlovlasá holka                   

4. Doplň věty vhodnými slovy. 

 

Prádlo je mokré nebo____________________.  

Škola je velká nebo _____________________. 

Hruška je měkká nebo___________________.        

Ovoce je zralé nebo ____________________. 

Chlapec je zdravý nebo __________________. 

 

5. Doplň slovo opačného významu.     
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poslední 
 

   R      Í 
 

večer 
 

     N   
  

začátek          C 
  

světlo 
 

      
   

špinavá    I       
  

ošklivá 
 

   R    S    Á 

pravda 
 

     Ž 
   

dole      H       
 

zlo 
 

     B     
  

Tajenka________________________________________________ 

 

6. Doplň slovo opačného významu. 

 

ano -  _________________________  vpředu - _______________________ 

mokrá - _______________________   nahoře - _______________________ 

teplo - ________________________   tenká - ________________________  

začátek - ______________________   moudrá - ______________________ 

pilná - ________________________    zdravá - _______________________ 

7. Podtržené slovo nahraď jiným slovem stejného významu a věty přepiš. 
 
Mám od deště vlhkou bundu. 

___________________________________________________________________ 

Děvčátko maluje sněhuláka. 

___________________________________________________________________    

Venku je krásné počasí. 

___________________________________________________________________ 

Žirafa má štíhlý krk. 
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___________________________________________________________________ 

 

8. Doplň slovo opačného významu. 

tvrdý - _______________   starý - ________________   zima - _________________ 

dobro - ______________   veselý - _______________   všechno - ______________ 

 

Už umím: 

 

1. Podtržené slovo nahraď slovem opačného významu a věty opiš. 
 
 

V§e §s§vetru §je §mi §zima. 

_____________________________________ 

P§aní §učitelka §s§e §na §nás §s§tále §mračí. 

_____________________________________ 

T§y §boty §mi §js§ou §velké.  
_______________________________________________________ 

 

2. Najdi slovo opačného významu a spoj. 

 

blízko                                                pomalu 

síla                                                    zbabělost 

rychle                                                ne 

statečnost                                         daleko 

ano                                                   den              

mělký                                                tma 

světlo                                                vzadu 

vpředu                                              hluboký 

noc                                                   slabost 
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přišel                     

                      školy 

    ze           

                   Radek                     

 

Radek                                                   

výlet                   na       

 

 

zítra            Pojedete 

 

 

Na                         

Pojedete 

stále                               

                      sluníčko    

 

Ať                  svítí 

 

 

Sluníčko                svítí 

rychle                   

                       Pojď 

 

domů            už 

 

 

Pojď 

3. Věty správně přepiš a doplň znaménko. Věty přečti se správnou intonací. 
 
pozdravuj rodiče ______________________________________________________ 

ihned se vraťte _______________________________________________________ 

kterou knihu čteš _____________________________________________________ 

Pořádek slov ve větě. 

 

1. Ze slov poskládejte věty a přepište je se správným znaménkem za větou. 
 

 

 

 

 

 

 

                        ______________________________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

                                              

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Doplň vhodná slova do vět. 
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Maminka §pere _____________.      

Zítra §pojedeme do _________________. 

T§atínek §s§eká ______________.      

Na §louce §js§me §viděli _________________. 

V  obchodě §js§em §koupila ________________.  

B§olí §mě _____________.  

Líbí §s§e §mi _____________ §barva.      

Na §s§tromě §s§eděl __________________. 
 

 

 

3. Očísluj správné pořadí slov ve větě a věty napiš. 
 

k   šla   Červená   Karkulka   babičce. 

___________________________________________________________________ 

perníček   uloupnout   chtěl   Jeníček. 

___________________________________________________________________ 

Princ   koníka   Bajaja   chytrého   měl. 

___________________________________________________________________ 

na   vozila   ocase   Liška   Budulínka. 

___________________________________________________________________ 

Víš, z jakých pohádek byly věty? 
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Slova stejného a podobného významu. 

 

4. Najdi slovo stejného významu. 
 
           Chlapec -                                                   Okamžitě -                                                   
 
 
_____________________                                     ____________________ 
 
 
            Jitro -                                                         Zcela –  
 
 
_____________________                                    ____________________ 
 
5. Tvoř slova opačného významu a užij je ve větách. 

 

ošklivý - ______________ 

___________________________________________________________________ 

lehký - _______________ 

___________________________________________________________________ 

kyselý - ______________ 

___________________________________________________________________ 

dobrý - ______________ 

___________________________________________________________________ 

pravda - _____________ 

___________________________________________________________________ 

daleko - _____________ 

___________________________________________________________________ 

den - _____________ 

___________________________________________________________________ 

6. Oprav pořádek slov ve větě a věty opiš. 

L             K 

         K           

U  

                      

K 

D            N 

       E              

H 

O    

      R          

Á          N 

Ě    

   P      Ú    

L              N 
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Micinku §kamarádkuMám. 

__________________________________________ 

Je §kočička §to §milá. 

__________________________________________ 

§hebkou, §s§rs§tMá §mourovatou. 

__________________________________________ 

§proháníme §s§polečně Nejraději §myš§ky. 

__________________________________________  
 

7. Z každé řádky škrtni jedno slovo, aby zůstala slova stejného nebo      

           podobného významu. 

 

pečlivý, milý, hodný, příjemný 

malý, statečný, nebojácný, odvážný 

poctivý, pravdomluvný, vysoký, čestný      

 

8. Vybarvi dvojici slov, stejného nebo podobného významu. 

 

9. Spoj slova opačného významu. 

 

            hubený           velký                                             nahoře            vysoko 

            široký             nízký                                             vlevo               vzadu 

            malý               úzký                                              nízko              vpravo 

            vysoký            tlustý                                            vpředu            dole 

 

král 

 

chlapec 

 

potrava 

 

čarodějnice 

 

podnos 

 

kluk 

 

vládce 

 

tác 

 

rozhlas 

 

jídlo 

 

rádio 

 

ježibaba 
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10. Vyznačená slova nahraď slovy opačného významu. 

 

Doma máme velkého psa. 

Jana je zlobivé dítě. 

Nemám rád syrovou mrkev.     

Pohádka byla moc krátká. 

Na střeše sedí černá kočka. 

11. Uprav pořádek slov ve větě a věty přepiš. 

 

chystá    Karel    se    školy    do 

___________________________________________________________________ 

sedmé    Vstává    v půl 

___________________________________________________________________ 

oblékne    umyje    Nejdřív    a    se 

___________________________________________________________________ 

máslem    s    mléko    Posnídá    chléb    a 

___________________________________________________________________ 

jde    maminku     do    Pozdraví    a    školy 

___________________________________________________________________ 

 

12. Zapiš, kolik písmen mají tato slova. 

 

okénko____, slunce____, keř____, princ____, Dášenka____, hůlka____,  

chléb____, laň____, kupujeme____, drát____, slon____, obchod____,  

jí____, křeslo____, buchty____, sedm____, ucho____, prst____, Aš____ 

 

13. V každé větě najdi slovo ve kterém je chyba, oprav ho a věty přepiš. 

 

Ve škole sedíme na vidlích. 

_________________________________________________________________ 
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Rybáři chytají chyby v řece. 

_________________________________________________________________ 

Petřík slaví narozeniny, je mu 10 rohů. 

_________________________________________________________________ 

Babička na chalupě zatopila v krku. 

_________________________________________________________________ 

Pololetní práce z ČESKÉHO JAZYKA pro 4. ročník 

1. Diktát. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.  Uprav pořádek slov ve větě a věty přepiš se správným znaménkem za větou. 

 

chystá    Karel    se    školy    do 

___________________________________________________________________ 

hodin    vstává    V    kolik 

___________________________________________________________________ 

oblékne    umyje    Nejdřív    a    se 

___________________________________________________________________ 

máslem    s    mléko    Posnídá    chléb    a 

___________________________________________________________________ 

si    zuby    Vyčisti     

___________________________________________________________________ 

škole    Ať    mu    daří    ve    dnes   se 

___________________________________________________________________ 
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3. Podtržená slova nahraď slovem opačného významu a věty napiš. 
 

Mám studené ruce. ____________________________________________________ 

Petr je hloupý chlapec. _________________________________________________ 

Venku je krásné počasí. ________________________________________________ 

Celou noc sněžilo. ____________________________________________________ 

4. Najdi slova stejného významu. Slova, která do řádky nepatří, škrtni. 

 

krásný, hezký, namyšlený, pěkný, nádherný 

mokrý, špinavý, vlhký, namočený 

 

Slova, slabiky, hlásky. 

 

1. Doplň správnou slabiku do slov. 

 

§zeb____, §s§luníč____, Maruš____, §lis§to____, 

§trpas____, §žira____, §letad____, §vrá____, §pravít____, 

čokolá____, §lokomoti____, §tatí____, §bratří____, 

§s§o____, §jitrni____, §květi____, §tu____, §ří____, §rů____ 
 

2. Najdi chybné slovo, oprav ho. 

 

Na hlavě nosíme cičepi. ______________________________ 

Ruce nám zahřejí kaceruvi. ___________________________ 

Dědeček chová krákylí. _______________________________ 

Na hory jedeme žovatly. ______________________________ 

Z ořechů jsme vyrobili čkylodi. _________________________ 

V zimě stavíme husněkylá. ____________________________ 

 

3. Nad slova napiš počet písmen a do rámečků počet slabik. 



29 
 

 

vana                                           zajíc                                   perníček 

mléko                                         slepice                               zahradník 

pečivo                                        pekaři                                 slunečnice 

4. Doplň správně slabiku.  

§vever____,    §ži____§fa,    §je____§vec,    

§velry____,    ____§kodýl, ____§žek,    §kr____,    

§s§r____,    ____§jíc,    §koč____,    ____gr,____§s§e,    

§je____,    §ry____, ____§za,    du____,    §vrá____ 

5. Tvoř věty na daná slova. Kolik má tvá věta slov? Zapiš do čtverečků. 

 

hodiny                                                                                           

_______________________________________________________ 

zima 

_______________________________________________________ 

medvěd 

_______________________________________________________ 

prstýnek 

_______________________________________________________ 

 

6. Děti počítaly slabiky. Oprav jim chyby. 

 

 dupe   §kroužíme    §míč     §nes§pi    §zavírej     

§malujeme    §pos§íláme     §s§trom   §napíš§eme    
7. Rozděl slova podle počtu slabik. 

 

2 3 4 

2 3 2 4 

3  2 
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§ponožky, §š§aty, §koš§ile, §kabát, čepice, §halenka, 

§s§ukně, §s§ako, §kalhoty, §š§ála 

      Dvouslabičné                                                       Trojslabičné 

_________________                                     _____________________ 

_________________                                     _____________________ 

_________________                                     _____________________ 

_________________                                     _____________________ 

_________________                                    ______________________ 

 

8. Vymysli slova se slabikami:  

      

ko ______________________       te_________________________ 

ša______________________        ži_________________________ 

pi______________________         se________________________ 

 

9. Napiš slovo, které začíná hláskou: 

 

r ______________________     D _________________________ 

F ______________________     č _________________________ 

t ______________________      s__________________________ 

 

10. Čárka je důležitá. 

           Správně přečti dvojice slov a slova pak užij ve větách. 

 

kolik – kolík                              mladí – mládí                         myli se – mýlí se 

drahá – dráha                           váhá – váha                           pata – pátá     

11. Najdeš rozdíl?     

parky – párky               rada – ráda               lak – lák                léta – létá 
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12. Oprav věty.  

     

Na vlakove zastavce stoji mala holčicčka. 

Čeka na vlak, ktery ji doveze za babičkou do 

Dlouhe Lhoty. Jsou zimni prazdniny a 

Alenka by musela byt cely den sama doma. 

Maminka s tatinkem chodi do prace a tak 

zavolali babičce a ta se bude o vnučku cely 

tyden starat. Už to jede. Vlak se bliži 

k nastupišti. Nastupovat, veli pan pruvodči. Hura na prazdniny! 

 

13. Doplň, a nebo á. 

 

br__nk__ř,    sk__l__,    pl__č,    hr__ch,    m__st,    s__l__t,    j__mk__,    l__vk__,   

z__řivk__,    vl__sek,    hl__sek,    kl__sek,    r__n__,    st__do,    stud__nk__,   

obr__zek,    liš__k,    m__ndle,    z__k__z,    n__k__z__,    s__dlo,    k__b__t,   

Štěp__nk__,    t__bor,    p__st,    kr__s__,    m__m__,    r__dio,    p__lec,    t__c 

 

 

14. Doplň, a nebo á.  

 

vysok__   tr__v__                                        širok__   br__n__ 

m__lo   m__ku                                            n__dhern__   kr__jin__ 

čern__   vr__n__                                        st__r__   kov__rn__ 

nov__   cukr__rn__                                    skleněn__   l__hev    

Už umím: 

 

1. Rozlišovat slova, slabiky, hlásky.  

           Kolik slov má věta? 
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 Maminka šla na nákup. 

Únor je nejkratší měsíc v roce. 

           

 Kolik slabik má slovo? 

 

pes            jazyk            svačina             vana             chobotnice            dům 

            

 

Kolik hlásek má slovo? 

 

boty             rampouchy              banán             Aš             dřeváky 

 

 

2. Určovat samohlásky? Doplň samohlásky krátké a dlouhé. Slova napiš. 

 

dr___py    f___jfka    p___s    j___dlo    ml___ko    c___hla     n___hy    bal___n 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky. 

1. Doplň do vět vhodné slovo.  

   

Máma je nám všem ___________________ (dráha, drahá, Draha) 

Přístroj na vážení je ___________________ (váhá, váha) 

Jeník _____________________, jak to vypočítat. (váhá, váha) 

Pták na obloze uvolněně ___________________ (létá, léta) 

Nejkrásnější zážitky máme z __________________ (létá, léta) 

2. Doplň    e  nebo  é. 

 

l__to,    l__s,    d__lka,    sv__tr,    l__ží,    l__tá,    l__kař,    op__kat,    č__rv__n,    

j__ž__k,    pol__vka,    l__d__n,     d__s__t,    kl__c,    adr__sa,    slun__čnic__,    
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stř__cha,    chl__b,    h__jno,    st__blo,    ok__nko,     l__kárna,    ml__kárna,    

b__ran,    ml__ko,    s__šit,     p__s 

3. Doplň    i   nebo   í.       

 

j__deln__   l__stek                              skládac__   deštn__k 

skř__vánč__   p__seň                         ptač__   zpěv 

bažant__   stopa                                 rychlá   hon__čka 

třet__   měs__c                                  dopravn__   předp__sy 

tmavé   kaprad__                               malé   pol__čko 

nádherné   hř__by                              černý   st__n 

nejlepš__   plavec                              lesklý   kam__nek 

tenká   trub__čka                               dobrý   p__lot 

b__lá   bř__za                                    l__st__   z    l__py 

poln__   kv__t__                                p__šu   dop__s 

př__vezl__   p__sek                          mus__m   ut__kat 

 

4. Doplň   y   nebo   ý.   

      

větrn__   ml__n                                           hust__   les 

zlé   sn__                                                     nov__   kravín 

dřevěné   rám__                                          v__roba   s__rů 

houb__   v__rostly                                      dobré   m__šlenk__ 

mateřsk__   jaz__k                                      v__stavené   obraz__ 

5. Doplň   o   nebo   ó.   

     

k__l__toč,    d__k__la,     p__z__r,    k__l__,    g__l,    m__t__r,    T__ník,    

naprav__,    p__le,    h__ří,    prap__r,    d__le,    nah__ře,     __ta,     hal__,    
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mlék__,    tvar__h,     aut__,     b__lest,    měst__,    č__k__láda,    d__br__ta,    

ch__ch__louš,    l__k__m__tiva,    p__z__r__vat,    m__da,     s__k__l,    j__d,     

 
6. Doplň a zdůvodni psaní   ú – ů. 

 

mnoho   brouk__, v__bec   neprší, pěkný   __směv, kamarád   st__ně,  

pr__zračná   voda, malé   sl__ně, málo   keř__, nem__že   dol__, __spěšný  

student, jídelní   v__z, modré   bor__vky, __prava   sešit__, studený   pr__van, 

dětské   bačk__rky, těžký   __raz, v__ně   šeřík__, vzdálený   ostr__vek, hezký  

__čes, červená   mochom__rka, __terní   ráno, černá   m__ra     

 

7. Doplň   u – ů – ú.  

__§lice, §v__§ně, §tr__§bka, __§l, §r__§ka, ch__§ze, __§terý, 

§p__§š§ka, §h__§s§a, __§s§ta, __§plněk, §s§t__§l, dv__§r, 

čl__§n, §t__§nel, __§br__§s, §n__§žky, __§roda, §f__§ra, 

__§ředník, d__§m, __§raz, §pot__ček, dom__, dol__, 

§nahor__,§r__§že,§pr__§vodce,§k__§zle,§pr__§kaz, §l__§j, 

§s__§mec, §k__§lajda, §v__§le, §n__dle, __§nor, §m__§ra, 

c__§lík, §p__§s§a 

8. Doplňuj dvojhlásku   ou. 

 

§zahyn___§t,§hl___§pos§t, §pos§l___chá, §pr___§žek, 

§kr___§žek, §k___§zlo, §v___§s§y, §pr___§těný, 

§pal___ček, §kl___§že, §pr___d, §b___§řka, §k___§t, 

dl___§ho, §kr___§py, §zk___§š§ka, §koc___§r, 

§z___§vá, §h___§pá, §koh___§t, §k___§ř, 

§hol___§bek,§h___§s§e, §pr___§tek, §mň___§ká, 
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§b___da, §s___dek, chl___§pek, §h___§s§le, 

§kl___§začka, §h___§pačka,                                 

 

9. Piš správné tvary slov podle vzoru.            řeka – nad  §řekou 

 

chata – za ____________________           továrna – za __________________ 

 bouda – před __________________         Dáša – s _____________________ 

 obloha – pod __________________          hodina – před _________________ 

 plachta – pod __________________          hlava – nad ___________________ 

 

10. Doplň samohlásky a spoj čarou.  

dobývá uhlí                                 l__sn__k  

staví domy                                  h__rn__k 

pečuje o lesy                              šv__dl__n__     

šije obleky                                  l__k__ř 

léčí nemocné                             z__dn__k 

Věty správně přepiš. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Oprav chyby ve slovech. Slova přepiš. 

 

zari, dira, kovar, ryba, kolotoc, posviceni, cokolada, modríny, svice, vice, para,  

Mila, mila, mama, umyva, opicka, život, koloběžka, saty, cepice, pstros, kure 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Už umím: 

1. Určovat krátké a dlouhé samohlásky. (Doplň u – ů – ú.) 

st___l     ___ši     m___ra     r___ka     dol___     pr___kaz     s___d 

___nor     l___k     ___terý     p___sa     n___ž     b___ček     d___b 

2. Určovat dvojhlásky. (Doplň slovo ve správném tvaru a přepiš.) 

 

Sedíme za chalupa - _________________ 

___________________________________________________________________ 

Krávy se pasou před stodola -_____________________ 

___________________________________________________________________ 

Píšu pravá -____________________rukou. 

___________________________________________________________________ 

Souhlásky tvrdé. 

 

1. Zdůvodni, proč píšeme v následujících slovech    y – ý.  

    

           břehy        ořechy        hrušky        ryba       jahody      buchty       banány 

           ohýnek      suchý          kýchá         mokrý    mladý       žlutý          krásný 

 

2. Doplň do slov tvrdé slabiky, tak jak jdou za sebou.   

§kni__,     o__§nek,   __§ba,   __§š§e,   __§tara,   

§ten__,   __§tířs§ký,   chyt__,    §jaho__,    __chá,   

§bo__,   §mo__§lek,   §mali__,   §lev__ 

 

3. Vyhledávej tvrdé slabiky, podtrhni je a zdůvodni psaní   y – ý. 
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dárky    stuhy    stužky    hvězdy    zvony    zvonky     panenky    vláčky    loutky    

lýtko    pytel    hračky    boty    bačkory    byt    punčochy    sýr    nátělníky    knihy    

kočárky    myš    pastelky   

 

4. Ke každému slovu z prvního sloupce najdi vhodné slovo z druhého sloupce. 

 

horký          jahody                                                          rychlé             tužky 

 tenký          chléb                                                           zohýbané       provaz 

měkký        čaj                                                              uvařené          stromky 

chytrý         okurky                                               barevný           vlaky 

červené      led                                                                ořezané           brambory 

kyselé         strýček                                                         pevný               motýl 

5. Čti a podtrhávej tvrdé slabiky. 

 

rohlíky,   sýry,   brambory,   citróny,   maliny,   preclíky,   ryby,   sáčky, mouky,    

bonbóny,   fíky,   rozinky,   rýže,   polévky,   žvýkačky,   jahody,   okurky  

 

Jak můžeme nazvat souhrnně tato slova jedním slovem? 

 

6. Co vidíš v obchodě? Doplň tvrdé slabiky, slova přepiš.   

 

vozí____   _____________________   koší____   ______________________ 

taš____   ______________________   bed____   ______________________ 

vá____   ______________________    výlo____   ______________________ 

poklad____   ___________________   koru____   ______________________ 

 

 

7. Doplň vhodné tvrdé slabiky. Jaký je:   

   

ROHLÍK   –   tvr____,   měk____,    sole____,   zahnu____,   rov____    
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SÝR         -    tvr____,   uze____,   zabale____, tave____, dob____ 

CUKR     -     slad____,   jem____,   hlad____,   bale____, syp____ 

 

 

8. Doplň tvrdé slabiky  hy – hý,   chy – chý,   ky – ký,   ry – rý.    

 

____tá, švest____, pec____, tu____, tvářič____, ml____, vlh____, ____chlík,  

pok____vač, ho____, prapo____, bře____, ku____ň, dob____, drá____,  

____nek, ____chá, tr____, ře____, lou____, po____b, zvu____, odpa____,  

podráž____, vý____bka 

 

9. Doplň tvrdé slabiky dy – dý,   ty – tý,   ny – ný.    

plandavé kalho____, prázd____ autobus, pá____ ____den, dlouhé kabá____,  

drs____ papír, posluš____ hoch, nebezpeč____ náklad, mla____ učitel, dobré  

brz____, potřebné vitamí____, zralé plo____, dřevěné plo____, hus____ les,  

Souhlásky měkké. 

10. Zdůvodni, proč píšeme v následujících slovech i – í. 

    

život,    šije,       čistota,    řidič,      divadlo,    květina,    honička, 

žíla,      šípek,    číslo,       řízek,    dívá se,     tatínek,    voní   

 

11.  Podtrhni měkké souhlásky. Jaký kabát se ti líbí? 
  
 široký, dívčí, čistý, zimní, jarní, moderní, podzimní, nezničený   

 Odpověz celou větou a větu napiš. 

___________________________________________________________________ 

12. Doplň.  

 

 vrabc__                                   j__ř__čky                                    strnad__ 

 stehlíc__                                 skř__van__                                 havran__ 
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 drozd__                                  strakapoud__                               výř__ 

 

Jak nazveš jedním slovem všechna tato slova? __________________________ 

Podtrhni ty, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, právě v tento jarní čas. 

 

13. Doplň do vět měkké souhlásky. Postupně tak jak jdou za sebou.  

 

Veverka   _____je v lese.          

Švadlenka   _____je ko_____lku. 

Kočka   ______há na myš. 

Kate_____na umí   _____kanku. 

Na uli_____   byly _____hly. 

Dobré   _____tro   _____řino. 

_____voká kachna se____   na vodě. 

Dě_____   zalévají kvě_____ny. 

_____kdo   _____c neviděl. 

14. Doplň     i – í. 
  

§uš___, §j___dlo, §s§tř___§ká, §prš___, §s§toj___, 

§ř___čka, §maj___§tel, §tlač___§tko, §už___§tek, 

§s§koč___§m, §j___§trocel, §š___§pka, č___§s§tota, 

§nož___§k, §koš___§le, §kř___da, c___§bule, 

§ž___§je, §tř___cet, §ptác___, dř___§ví,  
 

15. Doplň     i – í  po měkkých souhláskách.     
 
 
lehká   peř___na, ptač___   kř___dla, nočn___   koš___lka, cestovn___    

př___kaz, prvn___   letn___   den, školn___    j___delna, pletac___   př___ze,  

zdravotn___   poj___šťovna, železn___čn___   trať, na   lesn___   strán___,  

dut___na stromu, školn___   kř___da, knoflíková   d___rka, zedn___cká    

či ji 

ši 

di 

ni 
ži 

ci 
ti 

ři 
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lž___ce, třet___   ročn___k, J___ř___nč___n   koš___ček, j___ná   skř___ň 

 
16. Ve slovech podtrhni měkké souhlásky, zdůvodni, proč píšeme měkké    i – í. 

 

žirafa, pařízek, kočička, sešit, čítanka, třída, křída, žíla, čichá, cícha, říká, peří,  

vrčí, křičí, skříň, žížala, život, jitro, Šimon, kožíšek, šeřík, citronáda, rodina 

 

Podtrhni slova, kterým nerozumíš! Společně si pak vysvětlete jejich význam. 

 

17. Zelenou pastelkou podtrhni měkké slabiky, hnědou tvrdé slabiky. 

 

týden, mají, žirafa, kytička, rybník, šidí, utíkají, rychlý, kytary, čtyřdenní, širocí,  

mouchy, bystrý, šatičky, šaty, byliny, myši, dýchá, nikdy, divný, týdny, nyní 

18. Doplň   i – í     y – ý.    

 

poj___zdné   prodejn___                                   dopravn___   nehod___ 

pracovn___   t___den                                        ch___tat   r___by 

vodn___   pramen___                                        Jarč___n   str___ček 

neplaš___t   srnk___                                          č___st___t   bot___ 

 

19. Doplň   i – í   nebo   y – ý.     
 
 
školn___   úloh___           zahradn___   jahod___            posledn___     řádk___ 

druh___   př___klad         k___selý   c___tron                  r___sujeme    rovnoběžk___   

letn___   večer___           pevné   záplat___                     hod___n___     na     věž___ 

 

Už umím: 

 

1. Rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky. Napiš. 

 

MĚKKÉ:_____________________________________________________________ 

TVRDÉ:_____________________________________________________________ 
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2. Ovládat pravopis tvrdých a měkkých slabik a umět je užít ve slovech. 

           (Doplň i – í     y – ý.)   

 

r___ma     č___slo     k___bl     š___pek     d___ra     J___rka     n___c     t___č      

H___nek     ř___zek     ž___la     d___ka     c___bule     t___kadla     ch___ba 

sn___     pok___ny     tř___kolka     k___t___ce     st___n      str___ček     n___t 

3. Doplň   i – í   nebo   y – ý. 

 

huňat___   kož___šek, such___   kraj___c, nebezpečn___   bac___l,  

vánočn___   koled___, policejn___   pátrán___, č___sté   záclon___,  

zdravotn___ sestr___, sprch___   na   koupališt___, zlé   sn___, př___kr___tá    

post___lka, vesn___ck___   r___bn___k, slon___   uš___, mlč___c___    

r___ba, pln___   hrn___ček, koč___č___   tlapk___, maminč___n___    

narozen___n___, modř___nové   š___št___čk___, televizn___   pořad___ 

 

Souhlásky měkké a tvrdé. 

 

1. Přečti správně slovní spojení a doplň   i – í   nebo   y – ý. 

 

d___vné     hř___bk___                     modř___nové     š___št___čk___ 

tabulk___     na     dveř___ch            poštovn___     schránk___ 

červen___      š___pek                      traktor___     rachot___  

poráž___me     kuželk___                 telegrafn___     t___če 

 

 

2. Co děláme ve škole? Doplň měkké a tvrdé i, y. 

 

V   úter___   půjdou   někteř___   žác___   do   kn___hovn___. 

D___vk___   maj___   kroužek   š___t___. 

Chlapc___   jdou   na   školn___   hř___ště. 
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Společně   se   vrac___   na   hod___nu   čten___. 

Po   škole   vš___chn___   spěchaj___   domů. 

 

3. Doplň slova s tvrdými a měkkými slabikami. 

 

Domy mají červené _________________________. 

Na dopisy lepíme___________________________. 

Venku zpívají ______________________________. 

K obědu máme krupicovou ___________________. 

V hračkářství mají___________________________. 

V matematice se učíme ______________________. 

4. Doplň do vět správná slova. 

 

Na stolku ( tiká – tyká ) ________________________budík. 

Ve škole máme předmět ( psaný – psaní )______________________. 

Maminka ( čistý – čistí ) _________________________okna. 

Strom má dlouhé ( kořeny – koření ) __________________________. 

Na obloze ( lety – letí ) _________________________letadlo. 

Před mnoha ( lety – letí )______________________skončila válka. 

Táta se brzy ( vrátí – vraty )________________________domů.  

Zvon hlasitě ( zvoní – zvony ) ____________________________. 

 

5. Máš rád (a) zvířata? Piš podle vzoru. 

úhoř – dva              §úhoři               kachna – tři ________________________ 

kocour – dva ___________________      tchoř – tři __________________________ 

jezevec – dva __________________       veverka – tři________________________ 

tygr – dva _____________________       žralok – tři _________________________ 
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liška – dvě _____________________        papoušek – tři _____________________ 

kuna – dvě ____________________       tuleň – tři __________________________ 

kohout – dva ___________________      mrož – tři __________________________ 

 

6. Tam kde doplníš   i – í,   vybarvi kolečko žlutě. 

           Tam kde doplníš   y – ý,   vybarvi kolečko modře. 

šach       , modř        n, svah       , prš       , srn       , náměst       , věc       , jehlič        , 

kor        to, had       ce, zbož       ,  větrn        k       , hnoj        vo, vět       

7. Doplň vhodné slovo. 

 

 Ve škole_____________________________________zvony – zvoní 

Na věži jsou _________________________________ 

 Na podzim bývají ______________________________ honí – hony 

Děti se na hřišti _______________________________ 

 Nebuď ______________________________________ líni – líný 

Ve vodě plavou _______________________________ 

 Některé děti se bojí ____________________________ vody – vodí 

Kvočna svá kuřata _____________________________ 

 Kolo má dvě __________________________________ brzdí – brzdy 

Řidič před křižovatkou __________________________ 

 Budu mít nové ________________________________ šatí – šaty 

Krejčí nás svými výrobky ________________________ 

 Lidé za svou práci dostávají ______________________platí – platy 

Co rodiče řeknou, to ____________________________ 

 Vyhrál jsem běžecké ___________________________ závodí – závody 
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Družstva žáků spolu ___________________________ 

 Nechal jsem v autobuse sednout starší _____________ pány – paní 

Prodáváme oděvy pro___________________________ 

 

4. Doplň do vět vhodná slova. Zdůvodni pravopis vyznačených  slov. 
 

Oheň vydával velký_________________. Nakresli několik __________________. 

                                                                                                                    (žár, čar) 

K rytí potřebujeme__________________. K obědu byla ____________________. 

                                                                                                                (rýže, rýče) 

______________________si šaty. Dobře si _____________________ prázdniny. 

                                                                                                                   (užij, ušij) 

V dolech se ___________________uhlí. Děti se na Vánoce _________________. 

                                                                                                                   (těží, těší) 

Chodbu přeběhla ___________________. Nádobí myje ____________________. 

                                                                                                        (myčka, myška) 

Kreslili jsme _____________________. Lakem se _____________________vlasy. 

                                                                                                                  (tuší, tuží) 

5. Doplň   i –í  nebo   y –ý. 

 

Srážka v trávě 

 

Potkal hlemýžď kon___ka, kon___k fňuká, nař___ká, 

že se v list___ za lesíkem právě srazil se střevlíkem. 

„On mi nedal přednost zprava a teďka mě brn___ hlava.  

Můžeš se zeptat vážky, ta byla u té srážk___.“ 

Vážka r___chle od modř___nu volá: Kdepak! T___máš vinu! 
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Střevlík nen___ na vině, šel po hlavn___ pěš___ně. 

T___s mu skoč___l do cest___ a t___m došlo 

k neštěst___. 
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Co je to za květiny?  

__________________ 

 

 

 
Už umím: 
 
1. Rozlišovat obojetné souhlásky. (Napiš je.) 

 

OBOJETNÉ: _________________________________________________________ 

 

2. Ovládat pravopis tvrdých a měkkých souhlásek. Doplň I /Y a věty přepiš. 
 
Hn___zdo                                        _______________________________________ 

U cest___čk___ roste keř___k.       _______________________________________ 

Je tu ukr___to hn___zdo.                _______________________________________ 

Lež___tam čt___ř___ vaj___čka.    _______________________________________ 

T___še! Let___ ptáček.                   _______________________________________ 

Ať ho nepoplaš__me!                      _______________________________________ 

 

Opakujeme. 

1. Podtrhni v textu samohlásky. Dlouhé samohlásky červeně, krátké samohlásky      

           modře. Přepiš. 
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Čápe, čápe bílý,   _____________________________________________________ 

na tvá křídla měkká,___________________________________________________ 

vylezu si, poletíme_____________________________________________________ 

hodně do daleka.______________________________________________________ 

 

2. Přepiš říkanku, zeleně podtrhni dvojhlásky. 
 

Eva autem k tetě jede,__________________________________________________ 

autobus tam nepřijede._________________________________________________ 

Bude s tetou celý den,__________________________________________________ 

pojedou na louku ven.__________________________________________________ 

3. Nad slovo napiš počet slabik. 

 

hůl,   daleko,   smích,   pryč,   dál,   hory,   nevím,   vím,   závodí,   své,   mám,  díra,  

máš,   žert,   líbí,   bez,   lán,   hoří,   rám,   kolotoč,   král,   můj,   flétna,   tatínek  

 

Vypiš všechna jednoslabičná slova.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Doplň znaménko za větou. 

 

Alenka běží nakoupit                                         Maminka vaří 

Jde Alenka nakoupit                                          Dávej pozor 

Alenko, běž                                                        Vaří už máma oběd 

Kéž by už Alenka šla                                          Začni vařit 
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Alenko, půjdeš nakoupit                                     Ať už máme oběd 

5. Tvoř rozkazy. 

 

(Umýt) si ruce před jídlem!______________________________________________ 

(Neztratit) knihy!______________________________________________________ 

(Naplnit) si doma pero!_________________________________________________ 

(Ořezat) si tužky!______________________________________________________ 

 

6. Tvoř otázky. 

 

Zeptejte se kamaráda, kam pojede na prázdniny. 

Zeptejte se paní učitelky, kam pojedete na školní výlet. 

Zeptejte se spolužáka, jaký předmět máte po velké přestávce. 

Zeptejte se spolužačky, jaký máte domácí úkol. 

7. Tvoř věty oznamovací se slovy: 

rodina______________________________________________________________ 

slunce______________________________________________________________ 

 

8. Poskládej ze slov věty. Věty napiš. Doplň znaménka za větou.  

 

děti            Kašpárek              rozesměje           všechny 

___________________________________________________________________ 

léto             a              rádi           Máme            slunce 

___________________________________________________________________ 

na           prázdniny            Těšíte           se 

___________________________________________________________________ 

 

9. Doplň do vět slova opačného významu. 
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Nůž je tupý nebo_____________________________ 

Led je silný nebo ____________________________ 

Hrnek je plný nebo __________________________ 

Chlapec je slabý nebo ________________________ 

 

10. Doplň slovo opačného významu.    

 

den - ______________________                        černý - _______________________ 

velký - _____________________                        dlouhý - ______________________ 

mokrý - ____________________                         vlevo - _______________________ 

mladý - ____________________                        bohatý - ______________________ 

hezký - ____________________                        světlo - _______________________ 

 

11. Napiš slova podobného významu.   

  

děvče - _______________________           hoch - __________________________ 

krásný - _______________________           štíhlý - __________________________ 

jitro - _________________________            vlhký - __________________________ 

horký - ________________________           ježibaba - ________________________ 

vládce - _______________________           mnoho - _________________________ 

 

12. Slova v závorce dej do správného tvaru a věty přepiš.   

 

prší z (mraky)________________________________________________________ 

alej (stromy)__________________________________________________________ 

půjdu (doma)_________________________________________________________ 

sedm (trpaslíci)_______________________________________________________ 
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růže bez (trny)________________________________________________________ 

skupina (žáci)________________________________________________________ 

psát si (úloha)________________________________________________________ 

kytice (květy)_________________________________________________________ 

 

13. Škrtni slova, která do řádky nepatří. 

 

pěkný, hezký, škaredý, nádherný, překrásný, kulatý 

knížka, pero, kočka, nůžky, penál, tužka, lžička   

kočka, pes, králík, tygr, slepice, slon, husa, prasátko 

 

14. Doplň do textu háčky a čárky. Věty přepiš.  

Je mesic cerven. Brzo zacnou prazdniny. Kazdy z vas je stravi trochu jinak. Nekteri 

pojedou na tabor, jini zase k babicce, tete nebo k mori. Budte na sebe opatrni, 

abychom se v zari ve zdravi setkali.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15. Doplň i, í nebo y, ý.  
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chod___dlo,   r___ma,   květ___na,  c___bule,   ž___dle,   ch___tat,   t___še,   

j___skra,   t___den,   j___zdenka,   d___venka,   hn___zdo,   peř___,   mot___ka,   

d___tě,   sn___daně,   tet___čka,   n___c,   r___bn___k,   ch___ba,    r___č,   

uš___je,   sud___,   č___slo,   t___kadlo,   závodn___k,   c___nká,    př___kop  

 

16. Doplň   i, í nebo   y, ý. 

Slun___čko   svít___.   Str___c   chod___   ch___tat   r___by.   Š___mone   

př___suň   si   ž___dli.   J___rko   n___kd___   nežaluj.   Dnes   př___šly   

všechn___   dět___.   Maminka   umí   š___t   kož___ch___.   Krásn___   š___pkový   

keř___k.   Umím   hrát   na   k___taru.  Nedělej    r___chlé   poh___by. 

 

Závěrečná práce z ČESKÉHO JAZYKA pro 4. ročník 

1. Diktát. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Slož ze slov větu, doplň znaménko za větou. 

 

dětem     Babička     vypráví     pohádku 

___________________________________________________________________ 

dveře     nikomu     otevřít     Nesmíš 

___________________________________________________________________ 
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Budulínek     Co     udělal 

___________________________________________________________________ 

 
3. Doplň do vět vhodné slovo a znaménko za větou. 

 

Jitka _____________________ na housle__                    NELEZ 

____________________ už maminka oběd__                 STAVÍ 

Ptáček _____________________ hnízdo__                     SVÍTÍ 

_____________________ přes překážky__                      HRAJE 

_____________________ venku sluníčko__                     VAŘÍ 

_____________________ na ten plot__                            SKÁKEJ 

4. Rozděl správně na slova a napiš. 

 

§veverkakrtekježekzajícs§ova 
___________________________________________________________________ 
 

5. Škrtni slovo, které do řádku nepatří. 

 

mléko, limonáda, maso, káva, čaj 

špaček, sýkora, krtek, vrabec, datel, skřivan 

banán, zelí, hruška, třešně, meruňka 

neděle, úterý, pátek, středa, březen, pondělí 

 

6. Napiš slova podobného významu.       7.        Napiš slova opačného významu. 
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Chladný - ________________________       Blízko - _________________________ 

Mluví - __________________________       Vpravo - ________________________ 

Pěkný - _________________________        Nahoře - ________________________ 

Oblak - _________________________         Stará -__________________________ 

Kluk - __________________________          Bohatý - ________________________ 

Holka - _________________________          Veselý - ________________________ 

Běží - __________________________          Rychle - ________________________ 

 

8. Kolik slabik má slovo: 

prase             natáčka            sklenice             slon            kombinéza            myš            

paprika            obal             učebnice            kolo            terč            

9. Čárka rozhoduje. Vyber a doplň správná slova. 

                                                                                DRÁHA - DRAHÁ 

závodní_________________________________ 

________________________________maminka 

                                                                               PÁRKY – PARKY 

V našem městě jsou dva_________________________________. 

K večeři budou_________________________________________. 

                                                                               RADA – RÁDA 

To je dobrá ______________________________. 

Mám tě moc _____________________________. 

 

10. Doplň    u – ú – ů.  

 

p____jdeme   dom_____                              rychlý   _____těk 

malý   pot_____ček                                       deset   příklad_____ 

p____lka   dortu                                             minulé   _____terý 
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11. Doplň   i – í  nebo  y – ý. 

 

K naš___ škole patř___ zahrada. Naše tř___da má na starost___ záhon___. Na 

jednom pěstujeme květ___n___, druh___ a třet___ jsou záhon___ zelen___n___. 

Úrodu si pak můžeme sn___st, a nebo j___ odneseme do školn___  j___delny. 

 

12. Napiš. 
 

Souhlásky tvrdé ______________________________________________________ 

Souhlásky obojetné ___________________________________________________ 

Souhlásky měkké_____________________________________________________ 

 

 

 

 

sloh 
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Prázdniny skončily a začala škola. 

Uteklo to jako voda. Léto pomaličku končí a nastupuje nové roční období.  

Společně zavzpomínáme na to, jaké byly naše prázdniny. 

 

1. Namaluj obrázek toho, co jsi dělal o prázdninách a vyprávěj. 
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2. Co vidíš na obrázku? Vyprávěj.  

                                                            

                     

 

                     

 

 

 

 

Ve třídě jsem velmi rád, učím se číst, počítat. 

Čtení psaní zvládnu lehce, ani se mi domů nechce. 

3. Jak vypadá vaše třída? Odpovídej celou větou. 
 

Jakou barvu mají stěny?  

Co na nich visí? 

Máte ve třídě květiny?  

Kolik máte školních lavic?     

Kolik máte oken? 

Máte na nich závěsy? 

Jakou mají barvu?             

                                                                               Namaluj vaši třídu.                                       

4. Umíš se správně chovat? 

                                    

KVÍZ (za každou správně zodpovězenou otázku-1 BOD)  

 

1. Potkáme-li někoho,    

a) máváme na něho                                 

b) pozdravíme ho                                   
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c) kousneme ho 

           2.  Přistoupí-li do autobusu starší člověk, 

                 a) pustíme ho sednout a sami si pak sedneme na jeho klín 

                 b) nevšímáme si ho 

                 c) pustíme ho sednout 

           3.  Potřebujeme-li od někoho něco, 

                 a) přikážeme mu, aby nám pomohl 

                 b) poprosíme ho, aby nám pomohl 

                 c) začneme plakat 

           4. Pokud nám někdo něco dá, 

                a) poděkujeme 

                b) usmíváme se 

                c) utečeme 

          5. Najdeme-li na ulici peněženku  

               a) jdeme si koupit, vše co se nám líbí 

               b) doneseme ji mamince, ať něco koupí ona                        

               c) doneseme ji na POLICII ČR 

6. Ubližuje-li někdo tvému kamarádovi 

a)  svěříme se s tím dospělé osobě (rodičům, 

učiteli….) 

b)  nikomu nic neřekneme, aby se nám nic 

nestalo 

c)  nevšímám si toho, když nikdo neubližuje nám 

                                  

zkontroluj si – 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a 

Kdo získal 6 bodů v našem kvízu, vybarví si tuto medaili 

PRAVIDEL SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ. 

                                         

5. Víš, jak koho správně pozdravit? (spoj) 

                                    

            lékař             kamarádka               učitelka                      soused  
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podzim 

                                                   

                    maminka                       babička                   policista 

Dobrý den Ahoj 
 

1. Podzim 

 

Říjen, to je už opravdový podzim. Studený vítr, hodně dešťů a bláta. Na polích se 

sklízí řepa cukrovka. Orají se pole a sejí ozimy. Listy žloutnou, rudnou a hnědnou. 

Odlétají poslední stěhovaví ptáci. Je tu podzim. 

Víte co jsou to ozimy?- Jsou to plodiny ( např. pšenice, řepka olejka), které se sejí na 

podzim, zimu přečkají v zemi a brzy na jaře začnou růst. 

 

Znáš některé ptáky, kteří odlétají na podzim do teplých krajin? 

 

 

 

 

 

2. Doplň do vět vhodné slovo. 

 

Je ______________. 

Na stráni za domem pouštíme ______________. 

V sadě sadaři sklízejí ____________________. 

Ze stromů padá ___________________. 

Pro lesní zvěř sbíráme____________________ a __________________. 

 

 

listí 

ovoce kaštany 
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draky 

 

 

 

 

3. Výstava ovoce a zeleniny. 

 

S rodiči jsem byla na pěstitelské výstavě ZAHRADA ČECH ve městě  Litoměřice. 

Lidé tam vystavovali různé druhy ovoce a zeleniny, které sami vypěstovali. Tolik 

rozmanitých tvarů, barev, vůní a chutí. Až se sliny sbíhaly v ústech. Ta žlutozelená 

hruška bude asi nasládlá. Červené jablíčko slibuje křehkost a šťavnatost. Kolik druhů 

ovoce, tolik různých chutí. Byla to krásná a voňavá podívaná. 

 

-Byl(a) jsi také někdy na podobné výstavě? 

-Proč byla ta výstava krásná a voňavá? 

Zahrajte si hru. 

 -Na příští hodinu, si každý přinese nějaké ovoce nebo zeleninu. Spolužáci budou 

pak poznávat podle svých smyslů(zrak, chuť, čich, hmat) o jaké ovoce nebo zeleninu 

se jedná. 

-Sami si můžete takovou výstavu uspořádat u sebe ve třídě. Vymodelujte různé 

druhy ovoce a zeleniny a ukažte své výrobky ostatním spolužákům. 

 

 

 

 

Vybarvi si naší výstavu ovoce a zeleniny. 

 

 

žaludy 
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4. Doma 

 

Doma jsme tam, kde nás mají rádi. Máme tam své věci, oblečení, hračky,  svou 

postel. Je to místo kam se rádi vracíme a kde na nás čekají lidé, které milujeme.  

1. Kde jsi doma? 

2. Bydlíš v rodinném domě nebo v bytě?  

3. Bydlíš ve městě nebo na vesnici? 

4. Jsi doma rád(a)? 

5. Namaluj obrázek toho, jak to vypadá u tebe v pokoji a vyprávěj nám o tom. 

 

 

 

 

Lidé, kteří jsou u nás doma, jsou většinou máma, táta a sourozenci. 

Nemusí to, ale tak být vždy. Někdy s námi bydlí i babička s dědečkem, teta a strýc a 

jiní členové rodiny. Někdy nežijeme z různých důvodů se svou rodinou a přesto 

máme kolem sebe lidi, které máme rádi. 

Napiš, kdo s tebou bydlí?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Namaluj nám svou rodinu. 
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1. Naše město. 

Už jsme si říkali, že každý člověk někde žije a má svůj domov. Domovem je 

byt nebo dům, ve kterém bydlím, a ten stojí v nějaké ulici. Ulice je součástí 

nějakého města. Naše česká republika má mnoho měst.  

Napadají tě nějaká jména měst?     

Napiš alespoň tři (obrázky ti možná trochu napoví).  

____________________________________________________________ 

 

 

Víš, jak se jmenuje město, ve kterém žiješ ty? _________________________ 

Jaká řeka protéká naším městem?__________________________________ 

Jaké památky a zajímavé místa jsou v našem městě? Obrázky ti napoví. 

 



62 
 

Náměstí našeho města se jmenuje:_______________________________________ 

Soubor 11 kupeckých domů na náměstí našeho města se nazývá:_______________ 

Věž, která je součástí chebského hradu se jmenuje:________________ 

Stavba na obrázku, která se nachází na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad je: __________________________ 

 

Tato stavba je:_______________________________ 

a nachází se v blízkosti naší školy. 

 

 

 

Tato budova je nám všem jistě známá, je to: 

______________________________________________ 

 

Na této fotografii je: _______________________________ 

 

     

Na tomto obrázku vidím chebské___________________ 

 

Tohle  je znak města Chebu, uměl/a by jsi ho také namalovat? 

Pokus se o to. 
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2. Přečti si text. 

 

Naše škola 

Škola je na hlavní ulici. Je to veliká žlutá budova. Má dvě poschodí. Ve škole je 

mnoho tříd. Největší místnost je tělocvična. U školy je hřiště. 

Doplň do vět.  

Naš§e §š§kola §je §na _________________________. 

Š§kola §má ________§pos§chodí. 

U §š§koly §je ____________________. 

D§o §š§koly chodím §s ___________________. 

 

3. Každé všední ráno chodíš do školy. Znáš už cestu? Odpovídej na otázky? 

 

Chodíš kolem obchodu?                      Jdeš přes náměstí? 

Vidíš po cestě vlakové nádraží?          Vede tvá cesta do školy kolem bazénu? 

Vede tvá cesta kolem řeky?                 Přecházíš přes vozovku? 

1. Chování.  

                                                                                                 

Jsme už velké děti a víme, že se musíme chovat slušně. Co je slušné chování už 

určitě víme. Vyzkoušejme si teď, jak se správně chovat: 

 

U lékaře: Důležitý je pozdrav. Při vstupu do ordinace, hlasitě pozdravíme. Lékař není 

náš kamarád a proto mu VYKÁME. Řekneme DOBRÝ DEN. Lékař nám určitě na 

pozdrav odpoví a zeptá se, co nás trápí. Stručně a přesně mu vysvětlíme, 

proč za ním přicházíme. Odpovídáme na jeho otázky, ale neskáčeme mu 

do řeči. Po ošetření nezapomeneme poděkovat a s hlasitým pozdravem 

odcházíme. 

 

Jaký pozdrav použijeme při odchodu z ordinace? Zakroužkuj. 
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Ahoj             Nazdar              Nashledanou              Čau               Dobrý den   

 

Ve škole: Při příchodu do školy potkáváme mnoho lidí, které nesmíme 

zapomenout pozdravit . Spolužáci jsou naši kamarádi a tak jim TYKÁME. 

Řekneme AHOJ. Pan školník, který dohlíží na pořádek v prostoru šaten je 

dospělý. Pozdravíme DOBRÝ DEN, stejně tak učitele, které míjíme cestou 

do třídy. Zdravíme všechny učitele, nejen ty co nás učí. Na začátku hodiny 

zdravíme paní učitelku nebo pana učitele tím, že vstaneme a v tichosti 

vyčkáme na slova, SEDNĚTE SI. Ve škole se nehoníme, posloucháme 

pokyny učitele, hlásíme se a dáváme pozor. Při odchodu ze školy, vždy 

slušně pozdravíme.  

Jak pozdravíš paní učitelku? Víš, jak pozdravíš spolužáky?- Zakroužkuj. 

Nashledanou         Pozdrav pánbůh         Ahoj         Čau        Dobrý den 

 

Na úřadu: Při vstupu do jakékoli místnosti, musíme vždy hlasitě pozdravit. Dospělí 

lidé, kteří pracují na úřadech, v obchodech, jsou pro nás cizí. Vždy proto VYKÁME a 

zdravíme DOBRÝ DEN. Při odchodu poděkujeme a opět nezapomeneme pozdravit. 

NASHLEDANOU.    

 

 

 

 

2. Zahraj si hru. 

 

Rozdělte se do dvojic. Každý z dvojice má svou roli a společně zahrajete scénku. 

 Přicházíte si koupit do obchodu školní potřeby. 

 Jdete k lékaři s bolestí břicha a teplotou. 

 Zaspali jste a do školy přicházíte pozdě. 

 Na úřadě potřebujete potvrdit úřední list. 

 Jdete do obchodu, reklamovat rozbitou obuv. 

 Jste nemocní a přicházíte si do školy pro úkoly a omluvit se. 

 

3. Můj den. 

Je půl sedmé. Zvoní budík a já musím vstát.            

Jdu do koupelny a tam si vyčistím zuby a omyji obličej.  
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Vracím se do svého pokoje a oblékám se. 

Než odejdu, musím se nasnídat a maminka mi nachystá svačinu. 

           Odcházím do školy. V osm hodin začíná vyučování. Musím tam být včas. 

V půl jedné končí hodina a já spěchám na oběd do školní jídelny. 

Přicházím domů. Připravím si tašku a napíšu úkoly. 

Dám si malou svačinku a mamince pomůžu s úklidem.    

Venku je krásné počasí a tak jdu s kamarády na hřiště. 

Vracím se v šest hodin a na stole na mě už čeká večeře. Nezapomenu 

si před ní umýt ruce. 

Kouknu se v televizi na mou oblíbenou pohádku.    

Jdu se vykoupat a převleču se do pyžama.     

S rodiči si promluvíme o tom, jaký byl den. V devět hodin 

odcházím spát. 

 

Odpověz na otázky? 

 V kolik hodin vstávám? Nakresli! 

Kde obědvám? 

Co dělám po odpolední svačince? 

Co si obleču po vykoupání? 

V kolik hodin jdu spát? Nakresli!   

Jak vypadá tvůj všední den? Vyprávěj. 

4. Namaluj nám, jak vypadá tvůj sobotní den.    

                                                   SOBOTA 
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Ráno 

 

 

 

 

 

Dopoledne 

Odpoledne 

 

 

 

 

 

Večer 

           

           Ráno – doba, kdy vstávám a snídám       Odpoledne – čas her a zábavy 

Dopoledne – doba do oběda                   Večer – doba večeře a hygieny 

Poledne – oběd                                        Noc – spánek      

5. Pokud chceme být zdraví, musíme dodržovat hygienická pravidla, sportovat,      

           vhodně se oblékat, otužovat se a jíst mnoho ovoce a zeleniny. 
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           Zakroužkuj potraviny, které jsou zdravé. 

 

 

 

 

 

 

6. Co je to hygiena? 

 

Kdy si musíš umýt ruce a proč? 

Jaké nemoci říkáme „NEMOC ŠPINAVÝCH RUKOU?“        

Kolikrát denně si čistíš zuby a proč? 

Jak často si myješ celé tělo a proč? 

 

7. Otužování. 

Je dobré, se každý den otužovat studenou vodou. Ráno nebo večer, osprchuj celé 

tělo studenou vodou. Zvládneš to také?  Zapiš. 

Datum otužování:_____ Čas_______ 

8. Zima. 

 

Jaké jsou zimní měsíce? Napiš! 

             _________________       __________________       _________________ 

                

Jaké počasí je v zimě? Zakroužkuj. 
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9. Jak se v zimě oblékáme? Zakroužkuj.  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

10. Povídej o tom, co vidíš na obrázku. Obrázek si vybarvi. 

 

11. Prosinec 
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Prosinec je poslední měsíc v roce.  

Čekají nás nejkrásnější svátky. Budou VÁNOCE.     

          

        Namaluj, jak vypadají Vánoce u vás doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vánoční zvyky. 

 

Popovídej si se spolužáky o vánočních zvycích, které dodržovaly naše babičky a 

možná některé z nich dodržujete dodnes i vy doma. 

 

Adventní věnec                 Kapří šupiny pod talíř            Lití olova 

Jmelí nade dveře              Rozkrojení jablíčka                Hra na poslechy 

Házení pantoflem             Pouštění skořápkových svíček po vodě 

 

1. Můj kamarád. 

 

Kamarád, může být můj spolužák, nebo soused z vedlejšího domu. Je to chlapec, ale 

třeba i dívka. Má černé vlasy, nebo také blond. Je štíhlý, nebo možná trochu při těle. 

Má vyšší postavu, ale třeba také ne. Je vlastně jedno, odkud se známe a jak vypadá. 

Důležité je, aby když si potřebujeme s někým promluvit, někomu říct, co nás trápí, co 

nás těší, aby byl s námi a vyslechl nás. Aby uměl poradit, pohladit a pomoct. Je 

krásné mít někoho, komu věřím, a s kým se můžu smát. 

  

Jak vypadá tvůj kamarád nebo kamarádka? Namaluj nám ho-ji. 
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2. Odpovídej na otázky. 

Jakou barvu mají jeho (její) vlasy?_____________________________________ 

Jakou barvu mají jeho (její) oči?_______________________________________ 

Je vysoký (á)?____________________________________________________ 

Je štíhlý (á)?______________________________________________________ 

Je s ní (m) legrace?_________________________________________________ 

Jakou hudbu poslouchá?_____________________________________________ 

Jaká barva se mu (jí) líbí?____________________________________________ 

Co má rád (a) k jídlu?_______________________________________________ 

Jaké jsou jeho (její) koníčky?_________________________________________ 

 

Pokud nedokážeš, odpovědět na všechny tyto otázky, máš domácí úkol to zjistit a 

doplnit. 

 

3. Umím už telefonovat? 
 
Přečti si následující dva telefonické rozhovory a řekni, jaký z nich je lepší. 
                    Eva Hladká telefonuje kamarádce Barboře Maškové.  
    

Maminka Barbory - Ano, zde Maškovi. 

Eva - Dobrý den, paní Mašková. Tady Eva Hladká. Mohla bych mluvit s Barborkou? 

Maminka Barbory - Ano, samozřejmě, hned ti ji zavolám. 

Barbora – Tady Barbora. Ahoj Evo. 

Eva – Ahoj Barborko. Mohla bys mi, prosím poradit, jaký máme úkol z matematiky?  

Barbora – Je to slovní úloha na straně 25 cvičení 3. 

Eva – Jsi moc hodná, děkuji. 

Barbora – Nemáš zač. 

Eva- Tak zítra ahoj. 

Barbora – Ahoj.  

----------------------------------------------------------------- 

Maminka Barbory – No, co je? 
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Eva – Je tam Barbora?                            

Maminka Barbory – Co jí chceš? 

Eva – Tak je tam nebo ne? 

Maminka Barbory – Barboro, někdo volá.                           

Barbora – No, co je? 

Eva – Jaký úkol máme z matiky? 

Barbora – Co já vím? 

Eva – Tak nic, čau. 

Barbora – Nazdar!          

 

4. Jak správně telefonovat? 

 Pozdravíme a představíme se. 

 Řekneme jaký je důvod našeho telefonátu. Hovoříme stručně a přesně. 

 Rozloučíme se (pozdravíme) a poděkujeme. 

 

Zahraj si hru se starým nefunkčním telefonem. 

Zavolej paní učitelce a omluv svého nemocného bratra. 

Zavolej na informace o odjezdech vlaků, v kolik jede vlak do Brna? 

Zavolej kamarádce, jestli půjde s tebou odpoledne do kina. 

 

5. Přečti si: 

 

V dnešní době vlastní telefon už téměř každý dospělý člověk. I vy děti, máte často 

mobilní telefony. Víš, ale kde se telefon nesmí používat? Kde je dokonce zakázané, 

mít telefon zapnutý? 

o Ve škole 

o U lékaře 

o V bance 

Někdy je, ale důležité mít telefon u sebe. Pokud ho nevlastním, vyhledám 

v nebezpečné situaci někoho, kdo mi pomůže. 

 

 

 

Znáš telefonní číslo? 
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Jeli   jsme 

Potřebuji zavolat:                                                         __________________ 

 

                                                                                   

 

                               __________________ 

    

                                                                                                              

 

 

                                                                                         __________________ 

 

 

 

 

 

Pojmová mapa. 

Napiš, namaluj vše, co tě napadne se slovem: SNÍH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vyprávěj 

 

Kolik u vás napadlo sněhu a jaký je? 

Kam chodíš sáňkovat? 

Jaké jiné sporty se ještě dají na sněhu provozovat? 

Umíš lyžovat? 

2. Nahraď podtržená slova jinými vhodnými slovy. 

 

Nebo voláme 

___________ 
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trochu 

 

nádherně 

Soutěžili    jsme 

pěkně 

Uháněli    jsme 

Konečně napadlo hodně  _______________ sněhu. 

Dráha byla brzy krásně  _________________ uježděná. 

Letěli jsme  ___________________________jako vítr. 

Závodili jsme, _____________________________kdo nejdále dojede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Znáš tuto pohádku? 

           Vyprávěj pomocí obrázků. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

4. Poznáš podle vět, jaká je to 

Předháněli 

jsme    se 

mnoho 
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pohádka? 

 

V chaloupce za lesem žila babička, dědeček a jejich malý vnouček. Jednou mu 

babička povídá, „Musíme s dědečkem do města na trh, budeš tady sám. Zavři dveře 

na závoru a nikomu neotvírej.“ 

Víš, jak to bylo dál? Dovyprávěj. 

Nakresli obrázek k pohádce „O ……………………..“ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nemoc 

 

Maminko, co je to nemoc?    Víš Ondrášku, když tělu něco chybí, je pak nemocné. 

 A co mu může chybět?    Je toho mnoho, světlo, teplo, vitamíny, pohyb, čistota.  

Když se tedy budu mýt, hýbat se, teple se oblékat, jíst mnoho ovoce a zeleniny, 

znamená to, že budu vždy zdravý?     Ne, bohužel. Čistota a pohyb je jen půl zdraví.  

A kde je druhá půlka? Něco máme schované uvnitř a to se nedá ovlivnit, jen tomu 

v dospělosti nesmíme pomáhat. Co tedy nesmím dělat, až vyrostu? Pořád si 

pamatovat, že tělo je tvé a neubližovat mu přejídáním, kouřením, pitím alkoholu a 

užíváním drog. Neboj se mami, já budu dělat vše tak, jak se má a žádná nemoc si na 

mě nepřijde. 

 

6. Otázky a odpovědi. 

 

Jak tedy můžeš předcházet nemocem?     

Jak se vyhýbáš zranění? 

Jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí? 
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Spoj. 

 

 

 

angína            zlomená ruka            chřipka           žloutenka           rozbité koleno 

pořezaný prst          spalničky           odřený loket           příušnice          naražená ruka   

    

7. Co si představuješ pod slovy: 

 

     Zdravý život.                      Čistota půl zdraví.              V zdravém těle zdravý duch. 

 

            

1. Moje maminka. 

 

Maminka je člověk, který je nám vždy na blízku. Když nás něco trápí, pohladí nás a 

vždy pomůže. Ráda se s námi směje a stará se o nás. 

 

Doplň věty. 

Moje §maminka §s§e §jmenuje_______________.Je §jí 

______§let.Má__________§vlas§y a _________ oči. 
 

Namaluj svou maminku. 

 

 

 

 

 

ÚRAZ NEMOC 
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Je možné, že někdo z vás se svou maminkou z jakéhokoliv důvodu nežije. To ale 

neznamená, že nemá nikoho, kdo ho má rád. Má třeba babičku nebo tetu, které se 

starají, abychom byli šťastní a nic nám nechybělo. Je důležité znát někoho, komu na 

nás záleží. Až vyrosteme, a stanou se z nás maminky a tatínkové, budeme lásku 

rozdávat zase svým dětem. Je to taková velká hra, na „pošli to dál“. Lásku oplácíme 

láskou. 

2. Vyprávěj, co všechno dělá tvá maminka?  

 

 

 

 

 

 

3. Přečti si vyprávění a slovo dám, nahraď jiným vhodným slovem. Věty pak     

           přepiš. 

 

Jak pomáhám mamince 

 

Své věci si vždy dávám do pořádku. Když přijdu ze školy, tak si dám sešity na stůl. 

Aktovku dám do police. Když si vyčistím boty, tak je dám do botníku. Šaty dám do 

skříně. Knížky dám do knihovny. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Napiš, s čím mamince pomáháš ty? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. Jaro    

 

Taje sníh a poslední rampouchy ze střechy. Sluníčko už krásně svítí a 

probouzí ze spánku celou přírodu. Tráva se zelená a můžeme spatřit první jarní 

květiny. Z teplých krajin se k nám vrací stěhovaví ptáci a budují svá nová hnízda. 

Rodí se mláďata, kvetou stromy a my chystáme oslavu jara. 

Jaké znáš jarní květiny?________________________________________________ 

Jaké znáš stěhovavé ptáky, kteří se k nám na jaře vrací a budují hnízda? 

___________________________________________________________________ 

 

Jak se jmenuje mládě: 

krávy, býka__________________          

ovce, berana_________________ 

slepice, kohouta______________          

kozy, kozla__________________ 

kachny, kačera_______________         

kočky, kocoura_______________ 

husy, housera_______________          

Jak se jmenují svátky jara?________________________ 

 

5. Vyprávěj o Velikonocích.  

 

Co děláš ty o velikonočních svátcích? 

 Jaký den chodí chlapci koledovat? 

Znáš nějakou velikonoční koledu? 

Proč musí chlapci dívky vyšupat? 

Co dostanou od děvčat za pěknou koledu? 

Proč zrovna vajíčko? Co symbolizuje? 
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1. Nahraď vyznačená slova.  

 

Přišlo jaro. Slunce již pěkně hřeje. ___________________.  

Sníh roztál________________.  

Na louce rozkvetly_____________________ fialky. 

Z teplých krajin se vrátili__________________ skřivani a špačci. 

          (pálí, svítí, zmizel, ztratil se, se objevily, rostou, přiletěli, se přistěhovali) 

 

2. Jaro na poli. 

Vyprávěj o tom, co se dělá na polích na jaře. 

Jarní práce: hnojení, orání, vláčení, setí 

Stroje: traktory, pluhy, brány, secí stroje, rozmetadla hnojiv, válce 

Zemědělské plodiny: ječmen, oves, kukuřice, len, řepka, řepa, brambory 

 

3. Seřaď věty tak, jak práce na poli za sebou následuje.  

Nakonec přijely secí stroje a zasely jarní ječmen. 

Oschlá pole urovnaly brány.      

Na podzim lán zorali těžkými pluhy. 

Vyjela rozmetadla a pohnojila pole. 

 

4. Návrat ptáků. 

 

Začalo jaro. Z dalekého jihu se k nám vrátilo mnoho ptáků. 

Znáte některé? 

Proč se stěhují do teplých krajin? 

Čím se živí vlaštovky? 
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5. Tvoř slova na daná písmena. 

 

r________________________             o__________________________ 

d________________________            b__________________________ 

m________________________           f___________________________ 

S________________________           J___________________________ 
 
 
6. Použij slova ve větách. Věty napiš. 

 

strom_______________________________________________________________ 

Praha_______________________________________________________________ 

výlet________________________________________________________________ 

traktor______________________________________________________________ 

jede________________________________________________________________ 

 

7. Odpovídej celou větou, 

 

Jaké je dnes počasí?                                           Jaká je tvá oblíbená barva? 

Jaký předmět tě ve škole baví?                           Máš doma nějaké zvíře? 

Jaké ovoce máš nejradši?                                   Kam pojedeš o prázdninách? 

Kolik let je tvé mamince?                                     Kolik kilogramů vážíš?  

 

8. Tvoř otázky k odpovědím. Napiš je. 

______________________________________________________________ 

Ona bydlí v Brně. 

______________________________________________________________ 

Měl jsem rohlík s máslem a kakao. 

______________________________________________________________ 

Viděla jsem kvést stromy a květiny. 

______________________________________________________________ 

Baví mě jezdit na kole a hrát tenis. 
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9. Tvoř rýmy. 

 

Petr - ______________________             Jirka - _______________________ 

šašek - _____________________            hodina - ______________________ 

vrána - _____________________            les - _________________________ 

Flíček - _____________________           pusa - ________________________ 

puška - _____________________           drak - ________________________ 

 

husa, Vašek, pes, mrak, míček, sirka, brána, svetr, rodina, muška 

Obrázek vybarvi, vymysli krásný vzor na svetr. 

12. Doplň vhodná slova tak, aby se básnička rýmovala. 

 

Byla černá kočka,  

měla velká ____________________, 

čtyři bílé tlapky 

a na tlapkách _______________________. 

Uviděla myšku, 

hop, a myš je v ______________________. 

 

1. Svátek matek.  

 

Druhou neděli v měsíci květnu, slaví svátek všechny maminky. 

I tvá maminka má svátek. Nezapomeň ji potěšit malým dárkem. 

Jistě by jí udělal radost obrázek, který namaluješ jen pro ni. 

A protože je venku jaro, můžeš natrhat kytičku a společně s obrázkem, potěšit tvou 

maminku. 
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2. Povídej podle osnovy, jaká je tvá maminka. 

 

1) POSTAVA ( vysoká, menší, štíhlá, silná,….) 

2) OBLIČEJ ( kulatý, hranatý, protáhlý, pěkný,….) 

3) OČI ( barva, velikost, ….) 

4) VLASY ( dlouhé, krátké, kudrnaté, vlnité,barva,....) 

5) CO MAMINKA RÁDA DĚLÁ? 

 

3. Příroda    

 

Chodíš rád(a) do přírody? 

 

Každé roční období má své kouzlo.  

Na jaře, kdy se celá příroda probouzí ze zimního spánku, se k nám vrátilo sluníčko. 

To ono přesvědčilo všechny kolem, že chladným dnům je konec. Tráva začala růst, 

květiny a stromy kvést. Ptáci, kteří se k nám vrátili z teplých krajů, začali zpívat a 

zvířátka přivádějí na svět mladé.  

Léto, má rádo každé dítě. Je to především doba velkých prázdnin, kdy nám sluníčko 

dopřává, koupání v rybnících, řekách a na koupalištích. Lesy jsou plné lesních plodů 

a hub. V zahradách dozrávají jahody, třešně, rybíz a mnoho zeleniny. Letní tábory, 

výlety a dovolené nám umožní podívat se do míst, které ještě neznáme. 

Podzim je krásně barevný. V sadech dozrávají jablka, hrušky, švestky. Listí na 

stromech mění svou barvu a později opadává. Vítr fouká a tak můžeme na stráních 

pouštět draky. Ochladilo se, sluníčko už nemá takovou sílu a tak se stěhovaví ptáci, 

vydávají za moře přečkat zimu. I jiná zvířátka se začínají připravovat na příchod 

chladného počasí a ukládají se k zimnímu spánku. 

Zima přichází v bílém. Sníh pokryje vše kolem nás. Stromy mají bílou čepici, stejně 

jako střechy domů. Vítr fouká a mrazivě se nám zakusuje do tváří. Je to severák. 

Stejně nás to neodradí a sáňkování si nenecháme ujít. O vánočních prázdninách 

můžeme vyjet do hor a krásně si zalyžovat. Zvířátka se živí ze zásob nastřádaných 

ve svých obydlích, ale i myslivci jim chodí přilepšit do krmelců a zásypů. 

 

4. Jaká znáš čtyři roční období?  

Napiš je do rámečků. Na řádky pak vypiš měsíce, které k nim patří. 

 

  

______________         ______________          _______________         ______________ 

______________         ______________          _______________         ______________ 

______________         ______________          _______________         ______________ 
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Co si pod slovem PŘÍRODA představíš ty? Vyprávěj. 

5. Víš, co je les? 

 

Jsou to stromy. Mnoho stromů. Smrky, jedle, borovice. Zvednu hlavu a vidím 

koruny stromů a oblohu. Po jehličí, které napadalo do mechu, se tak měkce 

chodí. Tráva je dlouhá, tenká a šimravá. Slyším ptáky, kteří tu zpívají, datel 

ťuká do stromů, na kterých si veverky hrají na schovávanou. To je les! 

Samý strom a strom. Jeden kmen vedle druhého. Já se dívám a najednou bác! 

Nos mám v jehličí a nohy ve vzduchu. Pařez tu sedí, sedí a nedívá se, že já jdu. 

 

Byl (a) jsi už někdy v lese?  

Co jsi viděl (a)? 

Co se ti tam líbilo? 

 

 

1. Léto 

 

Vypiš letní měsíce. 

__________________     __________________   __________________ 

Jaké počasí je v létě? Odpověz celou větou.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Jaké ovoce dozrává v létě? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



83 
 

2. Léto na poli. 

 

Na polích dozrálo obilí. Začali žně. Kombajny kosí zlaté klasy, za nimi zůstává jen 

strniště s hromádkami slámy. Obilí odvezou ke zpracování do mlýnic, nebo ho 

pečlivě uskladní a bude sloužit jako krmení pro zvířata. 

 

3. Bezpečné chování. 

Je červen. Poslední měsíc tohoto školního roku. Sluníčko, už nás láká ven. Do školy, 

ale ještě musíme chviličku chodit. A protože nám brzy začnou letní prázdniny, 

musíme si připomenout, jak se chovat, abychom se v září zase společně ve zdraví 

shledali ve škole. 

 

Pozor při přecházení vozovky! 

Když chcete přejít silnici, je nutné pozorně se rozhlédnout. Pokud je na vozovce 

vyznačený přechod pro chodce, vždy ho využíváme. Semafor nám říká, kdy můžeme 

do vozovky vstoupit a kdy ne.  

Vybarvi semafor. 

 

 

 

 

 

 

Jsi cyklista? 

Malé děti mohou jezdit na kole pouze v doprovodu rodičů. Než vyjedeš 

na svém kole, je nutné zkontrolovat jeho technický stav. 

BRZDY, SVĚTLO, ODRAZKY, NAHUŠTĚNÉ PNEUMATIKY  

 

Pokud, ses přesvědčil o tom, že je tvé kolo v pořádku, můžeš se vydat na cestu. 

Na co ještě nesmíš při jízdě na kole zapomenout?   

Na_________________________ 

 

Pozor při koupání! 

Teplé počasí nás láká k rybníkům, řekám, na koupaliště. I přesto, že jsi dobrý plavec,  

nepřeceňuj nikdy své síly a neplav daleko od břehu. Na místech, kde to neznáš a  

nejsou k tomu určeny, nikdy neskákej do vody. Hrozí ti velké nebezpečí.   
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Pamatuj si, že při jakékoli prázdninové aktivitě, musíš myslet na své bezpečí. 

 

NEHRAJ SI NA SILNICI! 

NEHRAJ SI S OHNĚM!  

NIKAM NECHOĎ S CIZÍMI LIDMI!      

NECHOĎ NA NEZNÁMÁ MÍSTA! 

  

4. Prázdniny 

Přichází čas letních prázdnin. Čas plný her a zábavy. Někteří z vás, se vydají s rodiči 

na různé výlety za krásami Česka. Někteří pojedou na dovolenou třeba k dalekému 

moři do jiných zemí. Jiní se vypraví na dětské tábory. Každého čekají dny plné 

slunce a odpočinku. 

 

Kde strávíš prázdniny ty? 

 

Prázdniny u babičky 

Dovolená u moře 

Výlety po Česku 

 

 

 

Nezapomeň si přes prázdniny opakovat to, co už znáš! 

Krásné prázdniny!!! 
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