
Milé děti,  

vaše dopisy mě moc potěšily. To, jak se staráte o zvířátka-kočičky, pejsky, morčata, křečky, 

želvy, jezdíte na kole, sportujete-třeba skáčete backflip, pomáháte mamince, zdobíte 

vajíčka, sledujete UčíTelku, čtete si, hrajete si, děláte úkoly, je moc fajn. Nějak smysluplně 

ten den musíte vyplnit. I já se snažím. Momentálně mám přestávku v šití roušek, ale doma 

je pořád co dělat. V pondělí jsem byla ve škole a je tam takové divné ticho, to vaše 

povykování tam prostě chybí.  

A zase pár úkolů-pošli třeba Messengerem 

1. Z druhého větného celku vypiš všechna slovesa (11 - pozor na to poslední, to je pěkná 

potvora, má spoustu příbuzných) 

2. Vypiš z textu slova podřazená ke slovu zvířátka. 

3. Z kolika vět se skládá poslední souvětí? 

 

 Mám pár připomínek k některým dopisům. Jsou tam drobnosti, které si klidně ještě můžete 

dovolit (třeba čárky v souvětí apod.), ale i gramatické jevy, které už musíme umět. 

Domča Blahynka-pozor na nespisovná slova-du-jdu, s autama-s auty, stavijám(?)-stavím, 

chvílu-chvíli, pohátky(mnoho pohádek!)-pohádky, zbudím-vzbudím, dom-domů, 

stratí(budeme se teprve učit)-ztratí 

Dominička-dom-domů, stratí(budeme se teprve učit)-ztratí, 1 růško- ta jedna rouška 

Ema-z bráchou (budeme se teprve učit)-s bráchou(bratrem), babičinu-babiččinu, (ty ses na 

ten dopis zlobila nebo se ti ho Bella snažila sníst? 

Emma-zase máš nad dvojhláskou ou kroužek-ségrou (s kroužkem nad ou, to počítač nechce 

napsat)-ségrou nebo spíš sestrou, ma-má, jezdim-jezdím 

Kristýnka-prkneme-mrkneme(ha, ha) 

Marťas-idu(jako správné slovačisko)-jdu 

Míša-Dopis je super.  Mám pár připomínek ke cvičením-v mém dopise je víc vlastních jmen. 

Pozor na cvičení s vyjmenovanými slovy do ČJ-Š-musíš si i opravovat, proto tam dávám i tu 

kontrolu (víš, co mi o dá práce?)cv. z  26. 3. - 3 chyby, 27. 3. – 4 chyby, dobře si čti zadání i 

do matematiky-víš, o čem mluvím. 

Rózinka-Pozor na nespisovná slova , vyjmenovaná slova, velké písmeno na začátku věty. 

Taky si to vždycky po sobě přečti, aby se ti neopakovala slova-pak, pak, pak, pak. 

Du-Jdu, umít(od vyjmenovaného slova!)-umýt, Kdž-Když, úkoli (budeme se teprve učit)-

úkoly, chvilku-(velké písmeno na začátku věty a od kterého vyjmenovaného slova to je?-

Chvilku, z bráškou(budeme se učit)-s bráškou 



 

 

 


