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Anotace:  písemná práce z JČ k třetímu čtvrtletí pro žáky 4. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Písemná práce z jazyka českého- třetí  čtvrtletí  4. ročník        jméno: ___________________________ 

 

1. Diktát: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

     2.   Z poslední věty diktátu vypiš všechna podstatná jména a urči jejich kategorie-                                                  

(pád, číslo, rod, vzor ). 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________          

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

    3.    Doplňte i, í / y, ý 

 

k__selé  zel__                                                   v__soké  budov__ 

s__lná  vůle                                                       p__chat  žihadl__ 

plav__li  se po Lab__                                        nedob__tné  hradb__ 



č__sté  svědom__                                             čep__ce  s  bambul__ 

pod  chodidl__                                                  chalup_  na  návs__ 

žen__  s  plachtam__                                         uhl__  z  Ostrav__ 

    

 

 4.    Urči pád těchto podstatných jmen 

pod obrazem ______pod obraz ______na hrázi ______na hráz ______ pod jevištěm________     

na jevišti ______k učiteli ______učitelům ______ se sestrou ______ z jeskyně ________ 

 

   

  5.    Podtrhni podstatná jména rodu mužského životného 

komár     kohout     pytel     myslivec     hřeben    dobytek     lid    nedostatek     

vojáci     sněhulák     hrníček    národ     pes     chléb     lev     poslíček  

 

6.    Urči slovní druhy- číslicí nad slova 

 

Těším se, že si zahrajeme šachy a pěkně si popovídáme o nových přírůstcích     

do naší botanické sbírky.  

 

Jejda! Zvolal malý hošík a pozoroval na lesní mýtině dva jeleny. 

 

Dobře se nasnídej, řekla maminka a rychle spěchala za svou prací. 

 

 

Hodnocení: 



Písemná práce z jazyka českého- třetí  čtvrtletí  4. ročník        jméno: ___________________________ 

 

1. Diktát: 

Hajný zahvízdal na psy. Psi se přihnali a málem svému pánovi podrazili nohy. 

Na stráni se pásly kozy. Ve vzduchu holubi mohutně máchali svými křídly. 

Z houští vylétly husy a hejno vyplašených koroptví. Lovci vystřelili z pušky 

kulku, ta odštípla kus žuly a zavrtala se do větví břízy. 

 

 

 

 

 

     2.   Z poslední věty diktátu vypiš všechna podstatná jména a urči jejich kategorie-                                                                  

(pád, číslo, rod, vzor ). 

 

lovci- 1. p., č. mn., r. muž.-živ., muž 

z pušky- 2.p., č.j., r. žen., žena 

kulku- 4.p., č.j., r. žen., žena 

kus- 4.p., č. j., r. muž.- neživ., hrad    

žuly- 2.p., č.j., r. žen., žena 

do větví- 2. p., č. mn., r. žen., píseň 

břízy- 2. p., č.j., r. žen., žena 

 

    3.    Doplňte i, í / y, ý 

 

kyselé  zelí                                                vysoké  budovy 

silná  vůle                                                  píchat  žihadly 

plavili  se po Labi                                      nedobytné  hradby 



čisté  svědomí                                             čepice  s  bambulí 

pod  chodidly                                              chalupy  na  návsi 

ženy  s  plachtami                                       uhlí  z  Ostravy 

    

 

 4.    Urči pád těchto podstatných jmen 

pod obrazem  7.  pod obraz  4.  na hrázi  6.   na hráz   4.    pod jevištěm  7.    

na jevišti    6.   k učiteli   3.  učitelům  3.   se sestrou    7.   z jeskyně   2.  

 5.    Podtrhni podstatná jména rodu mužského životného 

komár     kohout     pytel     myslivec     hřeben    dobytek     lid    nedostatek     

vojáci     sněhulák     hrníček    národ     pes     chléb     lev     poslíček  

 

6.    Urči slovní druhy- číslicí nad slova 

     5        3     8    3           5              1         8       6     3          5                 7      2                1 

Těším se, že si zahrajeme šachy a pěkně si popovídáme o nových přírůstcích     

 7    3              2             1 

do naší botanické sbírky.  

   10          5          2        1       8          5          7     2           1        4        1 

Jejda! Zvolal malý hošík a pozoroval na lesní mýtině dva jeleny. 

 

    6       3        5             5         1              8      6            5           7    3          1 

Dobře se nasnídej, řekla maminka a rychle spěchala za svou prací. 

 

Hodnocení: 

 


