Český jazyk: Pracovní list – pro dny 2. 11., 4. 11., 6. 11. 2020

Pracovní list si vytiskni, nebo si opiš zadání a texty do sešitu. Úkoly neřeš. Vyřešíme je
společně při hodinách.
2. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s větami budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
I.
1) Dotkl se mě rukou.

6) Je třeba pamatovat i na babičku a dědečka.

2) Napsal dlouhý dopis bratrovi.

7) Četl jsem dobrou knihu.

3) Jitka zapomněla na svého kamaráda.

8) Zúčastnili jsme se republikového finále ve volejbale.

4) Podej mi židli.

9) Vít byl podobný matce.

5) Poznali jsme jeho nedobré úmysly.

10) Potřebovali jsme nakoupit základní potraviny.

II.
Šil _______________, spatřil __________________,
_______________, chlubil se ______________,

polámal ________________, sázel ________________,
radil ______________, chytil ________________.

prodal

4. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s větami budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
IIa.
vstával ________, čekal _________, odpočíval _________, šel _________, zpíval ______, mluvil ______________, jel ______,
cvičil _________, zryl zahradu ____________, mráček se neobjevil ____________, slunce hřálo ___________, byl unavený
_________, lehni si ____________, usnul ____________, probudil se ________________
IIb.
Na hrbolaté louce se klidně pásl kůň.

Jednou zazněl v dálce výstřel.

Kolem šel hladový vlk.

Za hodinu lasička tvrdě usnula.

Všechny žáby se vyděšeně schovaly do rákosí.

Nešťastný osel klopýtal po cestě od rána do večera.

Jelen rychle uháněl po lesní cestě.
6. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s větami budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
IIa. Zítra se musím vrátit domů. To je ale velmi pěkný pes! Udělal to velice pečlivě. Maňásci se honili po jevišti. Ledoborec
vyplul z přístavu. Pod oknem stáli dva sněhuláci. Tryskové letadlo letělo nadzvukovou rychlostí v ohromné výši. Před lety takový
nebýval. Syn trpělivě čekal na otcův návrat. Věra pevně věřila, že se uzdraví.
IIb. ošetřovatel ________ , zvířata _________, ostrov ____________, jablko __________, kamarádi ___________, dojem
_____________, kožešina _____________, muž ___________. _______________ cvrček ______________ celé léto zpíval a
_______________ mravenci ____________ pracovali. Přišel __________ podzim, __________ listí začalo padat a ___________
cvrček opustil ____________strom.

