
5.  ročník   Období 18. 1. – 22. 1. 2021 
Český jazyk    U = učebnice, PS = pracovní sešit:  
Časy on line vyučování češtiny v MS Teams: všední dny vždy od 10:30 hodin 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
U: s 61 až 65  PODSTATNÁ JMÉNA 
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE RODU MUŽSKÉHO: 
PÁN – MUŽ – PŘEDSEDA – SOUDCE   HRAD – STROJ  
Protože tento týden budete mít svůj pracovní sešit a sešity Diktáty a ČJ-školní až v úterý nebo ve 
středu, bude z pracovního sešitu jen jedna strana, ostatní písemné úkoly budou do Čj-domácí. 
NEZAPOMÍNEJTE ÚKOLY OFOTIT A ZANÉST DO WWW.SKOLAVPYZMU.CZ (NEBO NA MS TEAMS) 
 
Následující cvičení přepiš do sešitu Čj – domácí 
U  str. 63 cv. 5 
U str. 66 cv. 1 (do sloupečků pod vzory muž – stroj v 1. a 2.pádu)  
   - ostatní slova napiš pod ně a ke každému do závorky vepiš správný vzor  
U str. 67 cv. 1 (do sloupečků pod vzory předseda – soudce v 1. a 2.pádu)  
   - ostatní slova napiš pod ně a ke každému do závorky vepiš správný vzor  
 
Písemné vypracování: 
PS  str. 43 celá: cv. 6 + 7 a), b), c), d) 
PROCVIČUJTE SI NA WEBU https://interaktivita.etaktik.cz V Pracovním sešitu strana 43 
   ���� JAK VSTOUPIT DO E-TAKTIK?  Možnost listovat i v elektronické učebnici: 
   https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/22820/a157b98d9b0dbecf60d31b6a9532b989  
 
Co bude při on line hodinách (vždy od 10.30 hod.)  
18. 1. pondělí ČJ Slovní druhy / Podstatná jména: mluvnické kategorie rod – vzor  
19. 1. úterý ČJ Podstatná jména: rod mužský životný (MŽ) / mužský neživotný (MN) 
20. 1. středa ČJ Podstatná jména: Vzory podst. jmen MŽ / MN a množné číslo (TI/TY) 
21. 1. čtvrtek ČJ Podstatná jména: Vzory podst. jmen MŽ / MN a základní skladebná dvojice 
22. 1. pátek Čtení  Čtení z vaší oblíbené knížky a čtenářský deník 
 
Další možnosti procvičování: 
OPAKUJTE SI   www.pravopisne.cz    
    registruj si přes svůj školní účet svůj vlastní STUDENTSKÝ PROFIL 
    (školní účet je jako v MS Teams, tedy tvé jméno.příjmení@skolamorasice.cz) 
    www.onlinecviceni.cz  
    https://skolakov.eu/  
    a podstatná jména zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida  
 
Ať se vám všechno daří a jste zdraví! 
Mgr. Miloš Krejčí 
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