
Přeji všem hezký pracovní týden od 18. 5. 2020! 

 

Děkuji za dříve odevzdanou práci. 

 

Kromě 4 grafů menší obtížnosti se budeme tento týden zabývat pravopisem i/y v různých situacích. Z literatury si 

přečteme jednu z doporučených básní a vytvoříme k ní ilustraci. (I z jednoduchého obrázku je vidět, jak jste báseň 

pochopili.) 

 

Kdo se ještě nerozhodl, o jaké knize z volitelné četby bude psát, pošle informaci na laubova@chelcickeho.cz.  

 

 

1. Pošlete, prosím, na laubova@chelcickeho.cz grafy následujících vět: 

 

Pečlivě přemýšlím o vybraném tématu svojí práce. 

(Graf bude mít 3 roviny.) 

 

Můj kamarád nechce letos do Chorvatska, ale na Šumavu. 

(Jeden několikanásobný člen v odporovacím poměru.) 

 

Později ti to určitě vysvětlím. 

(Všechna slova ve větě jsou samostatný větný člen.) 

 

Moc se těším na dlouhé letní večery a mlhavá rána u vody. 

(1 několikanásobný předmět ve slučovacím poměru.) 

 

 

2. Vypracujte, prosím, pracovní list na i/y v příloze      

Všechno znáte, úkol slouží hlavně k udržení našich dovedností.  Skloňování a psaní slov můžeme ověřit na  

https://prirucka.ujc.cas.cz/. (Hledané slovo napíšeme do kolonky slovníková část.) 

 

poznámka k přivlastňovacím přídavným jménům: 

Řeknu to Petrovi. (Petrovi je podstatné jméno ve 3. pádu, není to přídavné jméno.) 

Petrovy kamarádky. (Petrovy je přídavné jméno, -y kvůli kamarádky) 

Petrovy domy. (Petrovy je přídavné jméno, -y kvůli domy) 

Petrovi kamarádi přišli. (Petrovi kvůli kamarádi - mužský rod životný, 1. pád) 

Vidím Petrovy kamarády. (Petrovy kvůli kamarády - mužský rod životný, 4. pád) 

Ahoj, Petrovi kamarádi! (Petrovi kvůli kamarádi - mužský rod životný, 5. pád) 

 

Pokud jste si jistí řešením, skenovat a posílat zpátky nemusíte. Pokud ne, pošlete na laubova@chelcickeho.cz 

k opravě. Také můžete poslat ke kontrole jen část.  

 

 

3. Nakreslete, prosím, ilustraci (1 obrázek se vším, co vás napadá, může to být mix konkrétních a abstraktních 

částí) k jedné z básní na čínské motivy ze str. 23 – 24 v Čítance 8.  

Ilustraci pošlete na laubova@chelcickeho.cz 

 

Nemáte-li k dispozici čítanku, vyberte báseň zde: 

https://www.buchtik.eu/Cina/nazpv.htm 

 

 

S pozdravem Laubová 
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