
český jazyk 

3.ročník : 

Práce s písankou : 

Písanka str. 23 

- Na volné linky přepsat básničku ke Dni matek. 

- Pokusit se složit a napsat svou básničku pro maminku nebo vymyslet a napsat pro ni 

přání.   

Písanka str. 24 : 

Před vypracováním této strany si připomenout poučky v učebnici na str.55, 58 a 61 ( co to 

jsou podstatná jména, přídavná jména a slovesa ). 

- Z 1. řady slov vypsat jen slovesa. 

- Z 2. řady slov vypsat jen podstatná jména. 

- Z 3. řady slov vypsat jen přídavná jména. 

- Z daných slov vytvořit podstatná jména ( pozor na podstatná jména dějová – tvoří se 

ze sloves a dá se na ně ukázat zájmenem pro střední rod v jednotném čísle „to“ ). 

 

Vyjmenovaná slova pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš pyl a slova k nim příbuzná  

Pracovní sešit str. 18 cv.č. 3 napravo “Pamatuj si psaní některých slov” – ústně si vysvětlit 

význam těchto slov a přepsat je do malého sešitu. 

Malý sešitek “Procvičujeme vyjmenovaná slova” str. 15 písmena a) + b) - vybrat 8 vět a 

formou diktátu je napsat do malého sešitu. 

 

Vyjmenovaná slova po “p” – kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, 

čepýřit se 

Učebnice str. 76 a 77 cv.č. 1 ústně si projít a vysvětlit tato vyjmenovaná slova a slova s nimi 

příbuzná. 

Učebnice str. 76 cv.č. 2 vypracovat písemnědo malého sešitu. 

Učebnice str. 77 cv.č. 2 přepsat tuto modrou poučku do malého sešitu. 

Učebnice str. 77 cv.č. 3 vypracovat písemně do malého sešitu. 

Pracovní sešit str. 19 cv.č. 1 a 2 vypracovat. 



4.ročník : 

Procvičování skloňování podstatných jmen podle vzoru pán a hrad 

Projít si ústně v učebnici na str. 73 modrou tabulku skloňování podstatných jmen rodu 

mužského podle vzorů pán a hrad.  

Učebnice str. 75 cv.č. 6 vypracovat písemně do malého sešitu ( doplnit do slov i, í, y, ý a určit 

jejich pád ). 

Učebnice str. 75 cv.č. 7 přepsat do malého sešitu dané věty ( slova v závorkách dát do 

správného tvaru ). 

Učebnice str. 77 cv.č. 6 vypracovat písemně do malého sešitu ( převést daná slova do 6.p.č.j. 

a barevně rozlišit - podtrhnout  koncovku –ech / -ích ). 

Pracovní sešit str. 16 cv.č. 4 a 5 vypracovat. 

Pracovní sešit str. 17 cv.č. 3 vypracovat. 

Z pracovního sešitu str. 17 formou diktátu napsat do malého sešitu cv. č. 4. 

 

Nové učivo – skloňování podle vzoru muž a stroj 

Projít si ústně v učebnici na str. 73 modrou tabulku skloňování podstatných jmen rodu 

mužského podle vzorů muž a stroj. 

Důkladně s uvědoměním si pročíst a do malého sešitu přepsat všechny čtyři poučky 

z učebnice str. 78 a 79. 

Učebnice str. 78 a 79 cv. č. 2 vypracovat písemně do malého sešitu. 

Pracovní sešit str. 18 cv. č. 1 ( včetně písmena „a“ ) a cv. č. 2 vypracovat. 

Pracovní sešit str. 19 cv.č. 1 ( včetně písmen a, b, c ) a cv.č. 2 vypracovat. 

 

 

 

 

 

 



5.ročník : 

Z pracovního sešitu str. 10 do malého sešitu formou diktátu napsat cv. č. 4 + podle zadání 

písmena „a“ barevně podtrhnout slovesné tvary v budoucím čase. 

Nové učivo – rozkazovací způsob sloves 

Pročíst si z učebnice str. 95 cv. č. 1 a najít slovesa v rozkazovacím způsobu. 

Přepsat do malého sešitu žlutou poučku  

Písemně do malého sešitu vypracovat z učebnice str. 95 cv. č. 2. 

Učebnice str. 96 cv.č. 5 přepsat do malého sešitu ( jen doplnit do slov i, í, y , ý ). 

Pracovní sešit str. 12 cv. č. 1 ( včetně písmen „a, b“ ), 2, 3 a 4 vypracovat. 

 


