
ÚKOLY – 10.3.2020 

Český jazyk: 

 Opakovat druhy zájmen – tabulka ve šk. seš. 

 Pracovní list – druhy zájmen (posílám také řešení) – viz níže 

 Prac. seš. str. 9/cv.1 – opakování sloves, přítomný čas 

Matematika: 

 Opakovat zlomky – školní sešit, určování části celku 

 Pracovní sešit str. 11 – 13 (vše dodělat) 

Anglický jazyk: 1. skupina p.uč. Veselkové 

 Opakovat slovíčka 4B – pracovní sešit str. 76 

 Opakovat hodiny – učebnice, sešit 

 Učebnice str. 42 – přečíst si a přeložit 

 Pracovní sešit str. 34 

Anglický jazyk: 2. skupina p.uč. Helclové 

 Str. 60/1 přečíst + přeložit (ústně) 

 Napsat do slovníčku slova although, generally, common, typical, city center, buildings, 

offices, suburbs, share, country 

 Str. 60/1 odpověď do sešitu 

 Prac. sešit – 1 strana (kde každý skončil) 

Přírodověda: 

 Třídění organismů učebnice str. 50 – 51 

ŽIVOČICHOVÉ 

 Přečíst, vypsat + ke každé skupině 1 obrázek zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list pro žáky - druhy zájmen 
 

Určete druh vyznačeného zájmena: 

 

on je stále pryč   .................. její bratr   .................. 

a v té hoře   .................. žádný problém   .................. 

...ten, kdo...   .................. z ní nikdy   .................. 

v tvém pokoji   .................. povím vám   .................. 

U nás prší.   .................. jejich Milošek   .................. 

vzpomínal jsem na něho   .................. je mi všechno jedno   .................. 

ke své chatě   .................. každý tomu nevěří   .................. 

do něj bych to   .................. z jejích úspěchů   .................. 

slyšet o ní   .................. ...dívku, které...   .................. 

všichni návštěvníci   .................. v jejich zahradách   .................. 

přišli jsme sami   .................. Jí se to netýká.   .................. 

tvůj rozum   .................. jeho nevidím   .................. 

nikdo to neví   .................. počítám s vaším souhlasem   .................. 

její tvář   .................. vypadat na svůj věk   .................. 

můj počítač   .................. něco jsem našel   .................. 

oba mé koně   .................. s mými přáteli   .................. 

vadí jim   .................. nebav se   .................. 

Čí je...?   .................. je to něco   .................. 

znám i jeho   .................. kdo ho zná   .................. 

tento dům   .................. někdo zaklepal   .................. 

moje spolužačka   .................. její přítel   .................. 

...muž, kterému se...   .................. naše knihy   .................. 

ze svých kouzel   .................. mí přátelé   .................. 

podívat se po své čepici   .................. toho si pozvu   .................. 

na tom řešení   .................. svůj osud   .................. 

Tomu, kdo najde...   .................. Jaké bude ...?   .................. 

Co budeš dělat...?   .................. tvůj smysl selhal   .................. 

znám ji   .................. takový sen   .................. 

vrátilo se samo   .................. požádat moji sekretářku   .................. 

mluv o ní   .................. tenhle dopis   .................. 

k nim nepůjdu   .................. naši sousedé   .................. 

Komu se podobá...?   .................. nikdo to neřekl   .................. 

postarej se o něj   .................. Jaká je ta káva?   .................. 

v nich se nevyznám   .................. mojí přítelkyni   .................. 

v jejích očích   .................. myslet na ně   .................. 

Který je ....?   .................. pojedu s ní   .................. 
 

 



ŘEŠENÍ PRO RODIČE - druhy zájmen 
 

Určete druh vyznačeného zájmena: 

 

on je stále pryč - z. osobní její bratr - z. přivlastňovací 

a v té hoře - z. ukazovací žádný problém - z. záporné 

...ten, kdo... - z. vztažné z ní nikdy - z. osobní 

v tvém pokoji - z. přivlastňovací povím vám - z. osobní 

U nás prší. - z. osobní jejich Milošek - z. přivlastňovací 

vzpomínal jsem na něho - z. osobní je mi všechno jedno - z. neurčité 

ke své chatě - z. přivlastňovací každý tomu nevěří - z. neurčité 

do něj bych to - z. osobní z jejích úspěchů - z. přivlastňovací 

slyšet o ní - z. osobní ...dívku, které... - z. vztažné 

všichni návštěvníci - z. neurčité v jejich zahradách - z. přivlastňovací 

přišli jsme sami - z. ukazovací Jí se to netýká. - z. osobní 

tvůj rozum - z. přivlastňovací jeho nevidím - z. osobní 

nikdo to neví - z. záporné počítám s vaším souhlasem - z. 

přivlastňovací 

její tvář - z. přivlastňovací vypadat na svůj věk - z. přivlastňovací 

můj počítač - z. přivlastňovací něco jsem našel - z. neurčité 

oba mé koně - z. přivlastňovací s mými přáteli - z. přivlastňovací 

vadí jim - z. osobní nebav se - z. osobní 

Čí je...? - z. tázací je to něco - z. neurčité 

znám i jeho - z. osobní kdo ho zná - z. osobní 

tento dům - z. ukazovací někdo zaklepal - z. neurčité 

moje spolužačka - z. přivlastňovací její přítel - z. přivlastňovací 

...muž, kterému se... - z. vztažné naše knihy - z. přivlastňovací 

ze svých kouzel - z. přivlastňovací mí přátelé - z. přivlastňovací 

podívat se po své čepici - z. přivlastňovací toho si pozvu - z. ukazovací 

na tom řešení - z. ukazovací svůj osud - z. přivlastňovací 

Tomu, kdo najde... - z. vztažné Jaké bude ...? - z. tázací 

Co budeš dělat...? - z. tázací tvůj smysl selhal - z. přivlastňovací 

znám ji - z. osobní takový sen - z. ukazovací 

vrátilo se samo - z. ukazovací požádat moji sekretářku - z. přivlastňovací 

mluv o ní - z. osobní tenhle dopis - z. ukazovací 

k nim nepůjdu - z. osobní naši sousedé - z. přivlastňovací 

Komu se podobá...? - z. tázací nikdo to neřekl - z. záporné 

postarej se o něj - z. osobní Jaká je ta káva? - z. tázací 

v nich se nevyznám - z. osobní mojí přítelkyni - z. přivlastňovací 

v jejích očích - z. přivlastňovací myslet na ně - z. osobní 

Který je ....? - z. tázací pojedu s ní - z. osobní 

 


