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4.  Napište, která místa jste 
o prázdninách navštívili 
a čím byla tato místa zají-
mavá.

 Např.: Lednice – zámek 
s nádherným parkem.

5.   Martin si zapsal do deníku, jak probíhala stavba tábora. 
Když jsme přijeli na tábořiště, tak jsme začali hned stavět stany. Když 

stany stály, tak jsme běželi k rybníku. Když jsme se vykoupali, tak nám 
bylo hned líp. Už jsme ale měli velký hlad, tak jsme si uvařili k večeři 
polévku. Když se setmělo, tak jsme zalezli do stanů, abychom se na první 
táborový den pěkně vyspali. Když uplynula malá chvíle, tak byla vzhůru 
už jen hlídka. 
 Líbí se vám Martinův zápis? Pomozte mu ho opravit. Jaký nedosta-

tek se v něm opakovaně vyskytuje?

6.   Jakou známkou byste ohodnotili letošní prázdniny? Dříve než se 
rozhodnete, odpovězte na tyto otázky:

Kde všude jste strávili letošní prázdniny? 
Kde se vám líbilo nejvíc?
S kým jste prázdniny prožili?
Jaké bylo většinou počasí?
Kterým sportům jste se věnovali?
Co jiného jste ještě ve volném čase dělali?
S kým jste se o prázdninách seznámili?
Které knížky jste přečetli?
Co byste si z prázdnin rádi zopakovali?
Na co byste raději zapomněli?

Letošním prázdninám dávám známku __ .
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3.   Kterým cizím slovem se nazývá věda, která se věnuje ochraně pří-
rody? Znáte ještě další slova s tímto slovem příbuzná?

4.   Jste spokojeni se stavem životního prostředí ve svém okolí?
 Uveďte všechny nedostatky, kterých jste si všimli.
 Zamyslete se, jak byste mohli sami přispět k ochraně přírody a ži-

votního prostředí. Své nápady uveďte písemně v několika bodech.

5.   a) Udělejte si malý pokus na školní nebo vlastní zahradě. Nejprve 
si ale přečtěte, jak máte postupovat.

 Některé odpadky se v přírodě rozkládají rychle, jiné velmi pomalu. 
Pokus vám pomůže zjistit, které to jsou.
1. Najděte místo, kde nebude vadit, že uděláte do země několik děr. 
2. Vyryjte čtyři dostatečně velké díry.
3. Do jedné díry vložte ohryzek jablka, do druhé list salátu, do třetí kus 

plastické hmoty (např. z láhve od limonády), do čtvrté plechovku.
4. Předměty v dírách zakryjte zeminou.
5. Označte místa, kde jste předměty zahrabali, abyste je snadno našli.
6. Počkejte dva měsíce a pak je vyhrabejte.
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Skloňování podstatných jmen 
rodu ženského

Jak se skloňují vzory podstatných jmen rodu ženského

  Číslo     Pád                                         Vzor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

žena
ženy
ženě
ženu
ženo!
ženě
ženou

růže
růže
růži
růži
růže!
růži
růží

píseň 
písně 
písni 
píseň 
písni! 
písni 
písní 

kost 
kosti 
kosti 
kost 
kosti! 
kosti 
kostí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ženy
žen
ženám
ženy
ženy!
ženách
ženami

růže
růží (ulic)
růžím
růže
růže!
růžích 
růžemi

písně
písní
písním
písně
písně!
písních
písněmi

kosti
kostí
kostem
kosti
kosti!
kostech
kostmi

! Zopakujte si:

Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která 
jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na -a. Například: dcera, 
Markéta, kniha.
Podle vzoru růže se skloňují podstatná jména rodu ženského, která 
jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na -e (-ě). Například: ovce, 
jeskyně, neděle.
Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména rodu ženského, která 
jsou v 1. pádě čísla jednotného zakončena na souhlásku a v 2. pádě 
na -e (-ě). Například: neteř, větev, stráň.
Podle vzoru kost se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou 
v 1. pádě čísla jednotného zakončena na souhlásku a v 2. pádě na -i. 
Například: věc, radost, řeč.
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4.   Co tam uvidíme?
 Anička říkala, že by měli předem vědět, kam pojedou a co tam uvi-

dí, potom si budou všechno lépe pamatovat. Nabídla se, že napíše 
krátký referát, protože její rodiče znají naši republiku velmi dobře 
a také mají doma spoustu map a průvodců.

 O Moravském krasu spolužákům řekla:
„Chráněná krajinná oblast Moravský kras leží severně od Brna. Všech-

na voda, která sem přitéká, mizí v podzemí, kde vytvořila mnoho jeskyní. 
Na území Moravského krasu je známo více než 1100 jeskyní. V někte-
rých z nich byly nalezeny doklady, že je v dávné minulosti obývali lidé, 
například zbytky ohnišť, kosti, nástroje a kresby na stěnách. Některé 
z jeskyní byly zpřístupněny, ročně je navštíví statisíce turistů. Nejznáměj-
ší jsou Punkevní jeskyně s propastí Macochou, jeskyně Kateřinská, Bal-
carka a jeskyně Sloupsko-šošůvské. Tajemně působí místo nedaleko obce 
Rudice, kde pod zem mizí vody Jedovnického potoka a s hukotem padají 
do hloubky 86 m. Na povrch se vynoří až po dvanáctikilometrové pouti 
tajuplným podzemím.“

„Už se moc těším,“ ozval se Filip. „Až si to všechno prohlédneme, 
mohli bychom si udělat ohníček a opéct si buřty.“

„Tak to, Filipe, nepůjde,“ zarazila Filipa paní učitelka, „protože…“

 a) Doplňte paní učitelku.
 b) Co ještě návštěvníci na podobném území nesmějí dělat?
 c) Napište podobnou informaci o cíli vašeho výletu.
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