Ahoj čtvrťáci!
Minulý týden jsme si zopakovali slovesa a tento týden nás čekají podstatná jména.
Kromě opakování toho, co již známe, nás čeká také něco nového – vzory podstatných jmen.
Tak jdeme na to.

Co již víme?
PODSTATNÁ JMÉNA JSOU NÁZVY
OSOB (maminka, lékař, bratranec)
ZVÍŘAT (ježek, holoubě, kočka)
VĚCÍ (stůl, polička, bota)
VLASTNOSTÍ (pravdomluvnost, srdečnost, upřímnost)
DĚJŮ (psaní, zpívání, plavání)
POCITŮ (méněcennost, sebedůvěra)
Můžeme si na ně ukázat ukazovacími zájmeny ten, ta, to, ti, ty, ta (ten chlapec, ta kočka, to
pole, ti spolužáci, ty holky, ta děvčata)

Co už umíme určit u podstatných jmen?
ROD
MUŽSKÝ (ten kluk, ten pes, ten počítač, ten hlad, ten zpěv)
ŽENSKÝ (ta teta, ta kočička, ta louka, ta mandarinka, ta chytrost, ta růže)
STŘEDNÍ (to dítě, to štěně, to srdce, to zpívání, to hraní)

U RODU MUŽSKÉHO URČUJEME ŽIVOTNOST
ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ – OSOBY A ZVÍŘATA (kominík, kůň)
ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ – VĚCI, VLASTNOSTI, POCITY (svícen, koberec, květináč, hlad)

ČÍSLO
JEDNOTNÉ (jedna osoba, jedno zvíře, jedna věc……)
MNOŽNÉ (víc osob, víc zvířat, víc věcí…..)

PÁD
1. pád Kdo? Co?
2. pád (bez) Koho? Čeho?
3. pád (ke) Komu? Čemu?
4. pád (vidím) Koho? Co?
5. pád Oslovujeme, voláme!
6. pád (o) Kom?(o) Čem?
7. pád (s) Kým? (s) Čím?

Nové učivo:
U podstatných jmen určujeme také vzor.
Pokud se naučíme k podstatnému jménu správně přiřadit vzor, který budeme umět dobře
skloňovat, naučíme se tak správně psát koncovky podstatných jmen.
(Například: na nebi, pod koly, svítí ostrými světly, schová se do křoví….)

VZORY PRO ROD STŘEDNÍ
MĚSTO

MOŘE

KUŘE

STAVENÍ

1. pád

(to) město

(to) moře

(to) kuře

(to) stavení

2. pád

(bez) města

(bez) moře

(bez) kuřete

(bez) stavení

PŘI URČOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN MUSÍME NEJPRVE URČIT ROD (U RODU
MUŽSKÉHO I ŽIVOTNOST) A POTOM PŘIŘADÍME DLE 1. a 2. PÁDU VZOR.
Příklad:
Pod kol_ auta.
To kolo = rod střední, to kolo bez kola jako to město bez města. Pod koly jako pod městy.

Úkoly!
Úkol 1
V Alfovi máte úkol na opakování podstatných jmen (toho, co již umíme). Úkol bude přístupný
od pondělí 11. 1. od 14 hodin až do pátku 15.1. Nezapomeňte na něj. Učivo ještě
zopakujeme v pondělí v online výuce.
Úkol 2
Učebnice strana 66, cv. 3. Naučte se skloňovat vzor MĚSTO v jednotném i množném čísle.
Úkol 3
Do sešitu ČJ – školní napište cvičení 2 a) z učebnice na straně 62. Napište pouze část a), jsou
to čtyři řádky. (Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov.)
Úkol 4
Přečtěte si v čítance článek Sněhová královna na straně 60 – 63.
V aplikaci Teams bude k tomuto článku úkol – otázky.
Úkol bude přístupný v pátek 15. 1. od 9 hod do 12 hod. NEZAPOMEŇTE.

Mějte se hezky.
Těším se při online výuce v pondělí a v úterý, vždy v 8,45 hod.

