
Český jazyk na týden od 16.11 do 20.11.2020. 

Přepiš do školního sešitu z českého jazyka. Vždy piš i 

datum. 

 

1) Čtení s porozuměním  

Přečti článeček 

Bublina, Stéblo a Střevíc  

Sešli se jednou Bublina, Stéblo a Střevíc a vydali se na cestu po světě podívat se 

na lidi a taky na sebe ukázat. Přišli k řece a nevědí, jak by se dostali na druhou 

stranu. Střevíc povídá Bublině: „Přeplujeme na tobě, Bublino.“ „Ne, Střevíci, ať 

se raději natáhne Stéblo z břehu na břeh a my po něm přejdeme jako po 

mostě.“ „Dobrá,“ řeklo Stéblo. „Já vám tedy udělám most.“ I položilo se Stéblo 

z břehu na břeh. Leželo tu tak hezky jako pevný most. Střevíc se dlouho 

nerozmýšlel, vykročil rázně a šlapal na druhou stranu. Šel, šel, až došel 

doprostřed. Z radosti, že už má půl cesty za sebou, vyskočil, dupl – ach! V Stéble 

to udělalo krach a třesk! Stéblo se pod Střevícem prolomilo. Milý Střevíc spadl 

do vody a Bublina se smála, až praskla.  

 

Čti věty a rozhodni, zda jsou pravdivé. Správnou odpověď podtrhni.  

� Bublina, Stéblo a Střevíc šli do Brna.      � ano – ne 

� Bublina, Stéblo a Střevíc přišli k moři.      � ano – ne 

� Bublina udělala most.      � ano – ne 

� Stéblo udělalo most.      � ano – ne 

� Střevíc stéblo zlomil.      � ano – ne 

� Střevíc se smál bublině.      � ano – ne 

� Bublina spadla do vody.      � ano – ne 

� Bublina se smála, až praskla.      � ano – ne  

 



2) Shoda podmětu s přísudkem 

Rod ženský                               „-y“ 

Rod střední                              „-a“ 

Rod mužský životný                „-i“ 

Rod mužský neživotný          „-y“  

Děti                                            „-y“ 

My všichni                                 „-i“ 

 

Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času 

minulého: 

Hladoví lvi (řvát)………….…… v kleci.  

Žlutá kuřátka vesele (pobíhat)…………………... po dvorku.  

Děti (pospíchat)………………..…. na koupaliště.  

Odvážní chlapci (skákat)……………………do vody z můstku.  

Z alba (vykukovat)……………….……... známky.  

Někteří řidiči (řídit)……………………… neopatrně.  

Pilné včely (opylovat)………………………. květy. 

Temné mraky se (objevit)…………………………. na obloze.  

 

Doplň ve větách koncovky příčestí minulého:  

Psi vytrvale štěkal_ na pošťáka. Po chodníku poskakoval_ vrabci. Všichni žáci se 

sešl_ na sportovních hrách. Lány obilí byl_ potlučeny po silné bouři. Vozy 

projížděl_ po staveništi velmi opatrně. Lidé se tísnil_ v čekárně. Kočky seděl_ na 

zápraží. Poslední dn_ byl_ k nepřečkání. Vědci objevil_ nový lék. Rodiče nám nic 

nezakazoval_. Kuchařky nám připravil_ skvělá jídla. 

 

Děkuji za pozornost, spolupráci a úkoly mi nezapomeňte poslat do pátku 20.11.  

Vaše třídní učitelka Mirka Jůzová 


