Dobrý den, chlapci a děvčata!
Chválím všechny, co svědomitě plní zadané úkoly. Věřím, že i některým
vašim rodičům jsme odlehčili s tisknutím, focením, zasíláním emailů atd. Mají
možnost se podívat na vaši odvedenou práci a ohodnotit ji. Výhodou je, že se
k nepovedeným věcem můžete vrátit a znovu procvičit. Nebo i dodělat, abych
v přehledu úkolů neměl bílé políčko označující nicnedělání 
Kromě úkolu z češtiny a matematiky, které na vás čekají ve složce Moje
domácí úkoly, se pojďme seznámit s modrými rámečky v učebnici ČJ na straně 71
a 73.
Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Ze tří mluvnických rodů se rod mužský jeví jako nejsložitější – určuje se totiž,
zda je mužský životný nebo mužský neživotný. Má také nejvíce vzorů – šest:
pán bez pána – zakončení na tvrdou nebo obojetnou souhlásku (kominík, žák)
muž bez muže – zakončení na měkkou nebo obojetnou souhlásku (učitel, myslivec)
předseda bez předsedy – zakončení na samohlásku –a (starosta, houslista)
soudce bez soudce – zakončení na samohlásku –e (ochránce, průvodce)
hrad bez hradu – zakončení na tvrdou nebo obojetnou souhlásku (písek, obchod)
stroj bez stroje – zakončení na měkkou nebo obojetnou souhlásku (čtverec,
válec)
Na straně 73 jsou přehledně tvary všech pádů čísla jednotného i množného.
Nejvíce potíží nám asi budou dělat tvary podstatných jmen patřících ke vzoru
pán.
V čísle jednotném máme dva tvary ve 3. a 6. pádu –ovi a –u
V množném čísle dáme pozor na 1. a 5. pád s –i nebo –ové a 4. a 7. pád, v nichž se
na konci píše –y
Nebojte, budeme procvičovat, naučíte se to 
Do sešitu Č domácí přepište s datem 22. 4. cvičení 11 ze strany 73 a čtyřmi
barevnými pastelkami podtrhněte slova, která k sobě patří podle vzoru (pán, muž,
hrad, stroj)

S pozdravem a přáním úspěšného učení vás zdraví učitel Dobroslav Buřita

