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Napíš, čo je na obrázku. (všeobecným podstatným menom)

K obrázku 2, 3 a 5 vymysli konkrétne podstatné meno a napíš ho.

obrázok 2 ___________________________________

obrázok 3 ___________________________________

obrázok 5 ___________________________________

Roztrieď podstatné mená pod obrázkami podľa rodu.

mužský rod _____________________________________________________

ženský rod ______________________________________________________

stredný rod ______________________________________________________

Úloha pre 4. ročník

Použi slová pod obrázkami vo vetách. Vety napíš.

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

Urči číslo a pád podstatných mien z obrázkov použitých vo vetách.

1. číslo: _______ pád: ________ 4. číslo: _______ pád: ________

2. číslo: _______ pád : ________ 5. číslo: _______ pád: ________

3. číslo: _______ pád: ________
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Vymysli a napíš k predchádzajúcim obrázkom nejakú vlastnosť.
Napr. milá učiteľka

obrázok 1 ___________________________________

obrázok 2 ___________________________________

obrázok 3 ___________________________________

obrázok 4 ___________________________________

obrázok 5 ___________________________________

Napíš opačný význam k prídavným menám podľa obrázka.

- ___________________________

- ____________________________

- ____________________________

- ____________________________

Podčiarkni zámená v básničke.

Ja a ty poďme spolu von,

o chvíľu sa k nám pridá určite aj on.

Tá a to sa spolu radi majú,

spolu s ten sa stále hrajú.

Tí, tie to sú kamaráti,

pri nich sa nik veru nestratí.

My sme jedna skupina,

aj s ich sme spolu rodina.

Ten má zas silný hlas,

a čo ty, poznáš ešte niekoho z nás?

(R. Rusková)

Nahraď zvýraznené slová vo vetách zámenami.

Keď vyrastiem budem novinárom. Novinári _____ majú super prácu.

Vymýšľajú články, robia rozhovory. Články a rozhovory ______ sú

však len časťou ich práce. Najradšej by som robil rubriku o športe.

Šport ______ ma jednoducho baví. Rád športujem a mojou

najobľúbenejšou športovkyňou je Petra Vlhová. Petra Vlhová

_______ je lyžiarka. Keď sa stanem novinárom a budem písať

o športe, chcem s Petrou Vlhovou ______ urobiť rozhovor. A čím

chceš byť ty?
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_____________________________________________________________

/Napíš celou vetou, čím chceš byť/
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