
Pololetní práce z českého jazyka pro 4. ročník   ________________________ 

leden 2021    

1. Doplň bě / bje, vě / vje 

 

V dob__ ob__da se ve v__zdu do dvora objevilo poštovní auto. Řidič nesl 

ob__mný balík. Hledal pana Smutného, který si zboží ob__dnal. Ob__l několik 

Smutných ve městě, ale nikdo z nich si nic neob__dnal. Řidič b__doval, 

nev__děl, komu balík doručit. Vtom uviděl čiperného chlapečka, který byl 

zv__davý, co krabice obsahuje. Když zjistil, že v balíku je hv__zdářský 

dalekohled, hned v__děl, kdo bude jeho majitelem. Přece pan Smutný z ulice 

poblíž náměstí je nadšený hv_zdář. 

 
2. Ze cvičení 1. vypiš: 

 

5 podstatných jmen …………………………………………………………… 

5 sloves ……………………………………………………………………….. 

3 přídavná jména ……………………………………………………………… 

3 předložky ……………………………………………………………………. 
 

3. Doplň správné i/í, y/ý:  
 

b_stré a hb_té děti, rád b_ch b_l doma, chtěl b_  b_t velký, co kdyb_ b_valo 

s_chravo, brz_čko se stm_valo, m_ se nem_líme, neob_čejně m_lý a pečl_vý, 

společně m_  i  v_, nebuď dom_šlivý a p_šný, v_skočit do v_šky, neobv_klý 

v_tr, um_l  m_  kolo, násob_lka, dělení se zb_tkem, om_l neboli m_lka, dřevěné 

p_l_ny, nab_t zkušenosti, pl_nárna, hradní v_žka, brz_čko, v_z_vavý pohled    

 
4. Doplň správné i/y. Roztřiď slova do skupin:  
 

v_let, v_nález, v_těz, v_chod, v_dět, v_set, v_chřice, v_znam, v_jmenovat, 

v_dlička 

 

Předpona vy-/vý:           

 

Slabika vi/ví:           

 
5. Rozhodni, zda se jedná o předponu, nebo o předložku. Předložky podtrhni zeleně. 

Všechna slova správně přepiš.  

(do)mýšlivý, (do)lavice, (s)tebou, (s)polečně, (bez)peněz, (bez)pečný, 

(před)vámi, (před)povídat, (od)nést, (od)stolu, (pod)vodník, (pod)vodou 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
6. Utvoř ze sloves podstatná jména (názvy dějů). 

 

létat ____________  přát _____________ 

jet _____________  bruslit ___________ 

hrát ____________  radit ____________  

 

 

 
7. Napiš všechny pádové otázky a vyskloňuj své jméno. 

 

1. pád                                               

 

2. pád         

 

3. pád         

 

4. pád         

 

5. pád         

 

6. pád         

 

7. pád          

 

 
8. Vyhledej všechna podstatná jména a podtrhni je rovnou čarou. Tři z nich vyber a urči 

u nich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod).  

 

Vesele svítí jarní slunce 

na všechny květy na meruňce 

a na ty bílé na třešních,  

které se třpytí jako sníh. 

 

Jde zahradník, má v ruce rýče,  

sestřička trhá petrklíče, 

maminka volá: „Přijdu hned,“ 

pod okny hraje flašinet. 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
9. Kolik má báseň z 8. cvičení slok? _______________ 

Kolik má jedna sloka veršů? ______________________ 

 

Pololetní práce pro mě byla __________________ než ve škole. Nejlehčí 

cvičení bylo _______ a nejtěžší _______. Dal(a) bych si ________ (známku). 



 


