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 18 Utvoř věty s následujícími slovními tvary. Některé věty napiš. 

kraj, kraje, budovy, budovami, návštěvníci, návštěvníky, < území, územím, posli, 

posly

 19 Doplň a pravopis zdůvodni. 

V Brně  b__val__  původně  tři  hrady.  Ve  vesnici  Holašov__ce  najdeme  

středověké  stavb__.  Větrné  ml__ny  u nás  stál__  hlavně  na  Moravě  a ve  

Slezsku.  Telč  vás  nadchne  náměstím  s měšťanskými  dom__.  Staré  automobil__  

v muzeu  se  blýskal__.  Všichni  naši  žáci  už  viděl__  

skanzen  Veselý  kopec.  V Kutné  Hoře  se  v roce  1300  

začal__  raz__t  stříbrné  m__nce.

  Najdi slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas.

 20 Doplň písmena do básně Jiřího Slívy.

Domek z karet

Postav__m s__ domek z kare__, V prvním patře je to prima,

ze srdcových es, v druhém ještě lepš__,

budu p__lný, nač se válet, domek roste pře__ oč__ma,

začnu ješt__ dnes. mám však r__mu – hepčí.

Hepčí, hepčí! A tak rázem

karty spadl__ na zem.

Posb__rám je v__dlemi;

sbohem, krásné b__dlení!

Dotazník skoro úřední 

Dotazník slouží ke zjištění povědomí žáka 4. ročníku ZŠ o kraji, v němž žije. 
Vyplň jej čitelně a pečlivě.

Název kraje, v němž se nachází vaše škola: Moravskoslezský
Krajské město: Ostrava
Co je na znaku nebo vlajce vašeho kraje:  tři orlice, kůň, květina
Řeky: Odra, Olše, Morava
Pohoří a jejich vrcholy: Hrubý Jeseník – Praděd, Beskydy – Lysá hora
Nížiny:

Důležité průmyslové nebo zemědělské podniky: Tatra, Tonak
Historické památky: zřícenina Hukvaldy, hrad Sovinec
Kultura a sport: Slezské divadlo, Muzeum Těšínska

 15 Vytvoř vzorec podtrženého souvětí z dotazníku. Vypiš jeho první větu. 

   Vyhledej v první větě základní skladební dvojici a pojmenuj její členy. Který z nich je 
holý a který rozvitý?

  Urči základ první věty.

 16 Popiš znak nebo vlajku vašeho kraje. Při uspořádání informací ti může pomoci osnova 
textu, kterou si vytvoříš.

 17 Zdůvodni a doplň i, y, a. 

žáci mluvil__ o svém kraji, města se rozrůstal__, znaky krajů se leskl__, pohoří 

byl__ vidět zdaleka, nížiny se rozprostíral__, kopce lemoval__ vesnici, úředníci 

podával__ informace, hrady chátral__, hřiště se zelenal__, sportovní haly zářil__ 

novotou, názvy se měnil__ 

Co byste doporučili ná-
vštěvníkům vašeho kraje? 
Vytvořte reklamu na 
některé město, historickou 
památku či přírodní zvlášt-
nost vašeho kraje.

S pomocí internetu vyhle-
dejte památky zapsané do 
seznamu UNESCO [unesko] 
nacházející se na území 
České republiky. Zjistě-
te, co zkratka UNESCO 
znamená.

   Urči vzory tučně vytištěných 
podstatných jmen.

   Vyhledej v textu slovesné tvary určité 
a rozděl je podle času. 
Jakého jsou způsobu?

   Vyhledej infinitiv.
   Přepiš jednu sloku básně jako část 

vypravování s využitím přímé řeči.
   Postav domeček z některé vhodné 

stavebnice (<  z karet) a popiš ho. 
Pak popiš, jak jsi domek stavěl(a).


