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ČESKÝ JAZYK 3. TŘÍDA 

 

Téma: Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek. 

1. Přečti si prázdninový pozdrav babičce, označ chyby, pokus se 

ohodnotit. Pak ho správně přepiš na vlastnoručně vyrobenou 

pohlednici. Adresu napiš podle skutečnosti. 

Milá babičko, posílám ťy pěkní pozdraf z prazdňyn. Na táboře je výborně, 

dobře nám tu vařý. Chutnaly mi borůfkove knedliki. Budu ti fšechno 

vyprávět. Tomáš 

 

2. Doplň i,í/yv. 

t-síc, sešit-, let-ště, š-ška, kruh-, r-č, ž-dle, ptác-, H-nek, r-ba, ch-bovat, r-

by, š-pek, paroh-, šat-, t-še, soch-, č-dlo, mot-l, srnk-, sad-, oč-, š-roko, 

post-lka, r-ma, k-tice, noh-, n-tka, ž- ito, ch-by, pšen-ce, ch-še, jed-ně, zah-

ne, žen-, h-mna, chlapc-, ch-tit, č-slo, ud-ce, peř-na, š-pek, j –skra 

 

Téma: Jména obecná a vlastní, velká a malá písmena. 

1. Doplň 

…menuji si …omáš …odička. …ám …ratra …arka a psa …dámka. …ydlíme ve 

…esnici, která se    jmenuje …anenské …řežany. …ám …amarádku …atálku 

…eselou a …amaráda …dendu …alouse. …atka má také …ejska …onzíka a 

…denda má …orče …ulču. Ve škole je legrace s …orčetem…ublinkou. Když 

jde …erezka po schodech a nese mu …alát, …ublinka už radostí …vičí. Také 

…aní …čitelka má …va …ejsky …isinku a …žeryčka. …sme zkrátka …ilovníci 

…vířa 
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2. Červeně podtrhni jména na obecná a zeleně jména vlastní. 

OVOCE, PECKOVICE, PEPÍK, ŘÍP, VLTAVA, ŘEKA, BEROUNKA, 

LITOMĚŘICE, JMÉNO, KOČKA, PES, ALÍK, LIBUŠE, POČÍTAČ, 

NERATOVICE, MĚSTO, VESNICE, KLÍČANY, PRAHA, JABLKO, HODINA, 

ŽIDLE, ALIČKA, KUCHYŇ. KNEDLÍKY, SNĚŽKA, POTOK, ŘÍZEK, SNĚHURKA, 

ČERT, PRINCEZNA  

 

3. Přepiš psacím písmem. 

NAŠE NEJDELŠÍ ŘEKA VLTAVA PRAMENÍ NA ŠUMAVĚ. JSOU NA NÍ 

POSTAVENY PŘEHRADY LIPNO, ORLÍK, SLAPY A DALŠÍ A ZÁROVEŇ ZDE 

FUNGUJE MNOHO VODNÍCH ELEKTRÁREN. PRAVÝMI PŘÍTOKY VLTAVY 

JSOU ŘEKY LUŽNICE A SÁZAVA, KTERÉ JSOU RÁJEM VODÁKŮ. ZLEVA SE 

DO VLTAVY VLÉVÁ ŘEKA BEROUNKA A OTAVA. VLTAVA PROTÉKÁ 

HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU. U MĚLNÍKA SEVERNĚ OD PRAHY SE 

VLTAVA VLÉVÁ DO LABE. 

 

Téma: Párové souhlásky  

1. Doplň správná písmena, vedle zapiš jiné tvary slov nebo slova příbuzná. 

 

polé…ka ……………………. bu…t ……………………. 

kní…žka ……………………. kalu… ……………………. 

lo…ka ……………………. hři… ……………………. 

sní… ……………………. chlu … ……………………. 

pohá…ka ……………………. bábo…ka ……………………. 

le… ……………………. sní… ……………………. 

domo… ……………………. dí…ka ……………………. 

zu… ……………………. mrá… ……………………. 

plu… ……………………. nů… ……………………. 

2. Napiš podstatná jména tak, aby označovala větší počet. 

 

hrad ……………………. žák ……………………. 

zajíc ……………………. sýkora ……………………. 
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oko ……………………. mrak ……………………. 

zeď ……………………. houf ……………………. 

řidič ……………………. šiška ……………………. 

vlak ……………………. obraz ……………………. 

hroch ……………………. zub ……………………. 

páv ……………………. veš ……………………. 

pařez ……………………. hrnec ……………………. 

 

3. a) Zavolej na kluky a potom jejich jména správně napiš na lístky papíru. 

  Fili-, Gusta-, Kryšto-, Mirosla-, Jindři-, Davi-, Rudol-, Jaku-, Ctira-,  

b) Proč jsou všechna slova v tomto cvičení napsaná s velkým 

písmenem? 

c) Seřaď jména na lístečcích podle abecedy. 

d) Rozděl jména podle počtu slabik. 

e) Rozstříhej slova na slabiky, zamíchej je a potom slova znovu slož. 

4. Doplň vynechaná písmena. 

od páva – pá-    krásné pozdravy – pozdra- 

na svahu – sva-    Odřichovi- - Oldři –  

výtahem – výta -     u břehu – bře –  

rampouchy – rampou-   v obsahu – obsa – 

v mechu – me -     se spěchem – spě –  

u břehu- bře –     hrocha – hro-  

Téma: Význam slov, významové okruhy. 

Doplň i,í/y,ý. Vysvětli význam slov. 

Je š-rš- než delš-. Komu se nelen-, tomu se zelen-. Každ- začátek je těžk-

.Každ- chvilku tahá pilku. Lže, jako když t-skne. Má hroš- kůž-. Krmili ho  
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vt-pnou kaš-. Rann- ptáče dál doskáče. Hlavou zeď neproraz-š. Zapiš si 

to za uš-. 

1. Vyber si jeden z významových okruhů, nakresli k němu odpovídající 

obrázek a popiš v něm co nejvíce věcí, které jej vystihují: 

a) škola 

b) zoologická zahrada 

c) můj volný čas 

d) moje rodina 

 

1. Napiš dopis jídlu, které nemáš rád. 

 

2. Významový okruh ZDRAVÍ 

Hrajeme si na doktora. 

 Úkol: a) přečtěte si báseň Josefa Kožíška: Polámal se mraveneček. 

Komu se líbí, může se ji naučit zpaměti. 

  b) vysvětlete slova OBORA A BOLÍSTKA           

 c) jak rozumíte přirovnání  CELÝ DEN BYL JAKO V OHNI  

  BUDE CHLAPÍK JAKO RYS  

 d) mraveneček je slovo citově zabarvené, najděte v básni další 

  citově zabarvená slova ke slovům: 

 srdce ……………………… postel  …............................... 

  bolest ……………………. rameno  ………………….............. 

Zahrajte si na lékaře a pacienta. Pacienti mají trápení s dětmi, s nemocí 

zvířete, s angínou, s chřipkou, s bolestí zubů. Vyberte si jeden z problémů, se 

spolužákem, kterého si vyberete, pak zahrajte scénku. 

 

e) K tomu, aby byl člověk zdravý, je potřebná také zdravá výživa. 

Rozdělte si čtvrtku na 2 poloviny a na jednu nakreslete potraviny,  
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f) které jsou zdraví prospěšné a na druhou ty, které nám neprospívají. 

Potraviny si ve skupině porovnejte a diskutujte o svých obrázcích. 

 

g) Víte, že náš mateřský jazyk má 10 slovních druhů. Zkuste je 

pojmenovat a rozdělit je na ohebné a neohebné. Najděte z básničky 

ke každému druhu jeden příklad. Který slovní druh tam chybí?  

 

h) Rozumíte výrazu recepis? Co je všechno na receptu napsáno? Jak se 

říká pracovníkům v lékárně? Víte, jak se jmenuje vaše ošetřující 

lékařka? Kdo z vás používá stále nějaké léky a na co? Které léky 

znáte a na co se používají? Vytvořte ve dvojicích podrobnou zprávu 

k těmto otázkám a diskutujte o nich s ostatními dvojicemi. 

 

i) Každý večer, těsně před spaním, jistě vzpomínáte na to, co jste celý 

den prožili. Nyní si tyto situaci vybavte a vypravujte, co jste za celý 

den udělali pro to, abyste byli zdraví. Co znamená heslo „ Ve 

zdravém těle – zdravý duch“? 

 

Téma: Slova jednoznačná a mnohoznačná. 

1. Slova mnohoznačná zakroužkujte žlutě, modře škrtněte slova 

nespisovná, slova citově zabarvená podtrhněte červenou vlnovkou 

a synonyma vzájemně barevně spojte.   

 

rajské jablíčko          broskvička  černá jahoda  

jabko  srstka        koruna borůvka       pecka 

švestička    růžek         vokurka                 angrešt        cibulička  

kohoutek   zoubek   očičko 

třešinka list        třešňa rajče  cibulička    roh  
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2. Užij daná slova ve větách tak, aby měla pokaždé jiný význam. 

koruna…………………………………………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………………………………………........ 

 

kolo

 ……………………………………………………………………………………………........ 

 

 ……………………………………………………………………….............................. 

 

svíčka

 ……………………………………………………………………………………………........ 

 

 ……………………………………………………………………………………………........ 

 

pero 

 ………………………………………………………………………………………………..... 

 

............................................................................................................ 

 

Téma: Slova citově zabarvená, spisovná, nespisovná 

1. Přečtěte si pohádku SLEPIČKA KROPENATKA  

 

Žili, byli děd i babka a slepička kropenatka. 

Jednou snesla slípka vejce – ne ledajaké, ale veliké a zlaté. 

Děda s ním ťukl , nerozťukl.  

Babka ťukla, nerozťukla.  

Pak se šedá myška malá kolem stolu ometala, ocáskem je srazila a 

vajíčko rozbila. 

Pláče dědek, pláče babka, slepička je těší, kdáká: 

„ Pročpak tolik naříkáte, dědečku a babičko? Snesu nové vajíčko, 

obyčejné, a ne zlaté, na tom si víc pochutnáte.“ 

 



 

7 
 

       VY_32_INOVACE_107 

a) modře zakroužkuj slova nespisovná 

b) zeleně podtrhni slova spisovná 

c) černě zakroužkuj slova citově zabarvená  

 

2. Nahraď slova nespisovná slova slovy spisovnými. Věty přepiš do 

sešitu. 

 

Sebastian se hnal za mičudou a  Zděnda ho podsek. 

Brácha je ještě malý pinďa. 

Ségra dostala kouli z ájiny. 

Vláďa v jídelně rozflák hlubokej talíř. 

Venku je fakticky vodporný počasí. 

Úča mě pěkně namíchla. 

Ta moje kóča měla bezvadnej vohoz. 

 

Téma: Synonyma a opozita  

1. Vybarvi stejnou barvou slova, která jsou slova stejného nebo 

podobného významu. 

 

velký   hluk  teplo  mluví   dole  světlo 

  

líný   tlustý obří  rachot horko  

 

 vymydlený 

 

hovoří  vespod vedro  otylý   velký 

 

čistý   lenivý   pracovitý  jasno 
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2. Hledej a spoj opozita.      

fotbal // …………………   hodný x …………………. 

mokro // ………………..   matný x ..………………. 

holý // ……………………   zlý x ………………………. 

světlo // …………………   hbitě x …………………… 

Téma: Slova příbuzná 

1. V daných slovech vyznač kořen slova, předponu a příponu. 

 

Letec, skokan, letenka, hradbami, pracovník, hlídač, lesník, odletět, 

hradu, zaskákat, lední, rybník, rybolov, rodný, letadlo, předhradí, 

výlet, spolupráce, hlídač, odletět, národ, vodník, vařič, výskok, 

nadlesní, porod, náledí, záskok, cukrář, pracovna, hlídat, výlet, 

porodník, výlov, zálesák, letenka, rodit, záskok, spolupráce 

Téma: Vyjmenovaná slova  

1. K vyjmenovaným slovům roztřiďte slova příbuzná, vyznačte barevně 

jejich kořen. Pracujte ve skupinách. 

byteček, bydliště, zbytek, nábytkový, obývací, obyvatelstvo, 

příbyteček, bytná, zabydlený, bývalý, bytost, obydlí, ubytovna, 

nábytkářský, bytový, starobylý, obytný, úbytek 

BÝT   BYDLIT   OBYVATEL 

………………….  ……………………….  ………………………… 

……………………..  ………………………  ………………………… 

……………………..  ………………………  ……………………….. 

……………………..  ……………………….  ………………………… 

……………………..  …………………………  ………………………… 
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BYT   PŘÍBYTEK   NÁBYTEK 

 ……………………..  …………………………  …………………………. 

 ………………………  …………………………  …………………………. 

 ……………………….  …………………………  …………………………. 

 ………………………  …………………………  …………………………. 

 ………………………  …………………………  ………………………….. 

 ……………………….  …………………………  ………………………….. 

 

2. Pokuste se doplnit i,í/y,ý do následujících výrazů s cizími slovy. 

Správnost si ověřte ve skupinách v Pravidlech českého pravopisu, 

diskutujte o slovech, kterým moc nerozumíte. Jejich význam hledejte 

v encyklopediích nebo na počítači. 

 

b-zantský kupec, jablonecká b-žuterie, mob-lní telefon, mob-lizace 

vojska, rozzuřený b-zon, pražský arcib-skup, autob-ografický román, 

neústupný b-rokrat, bab-lonská věž, chutný b-ftek, hráč ragb-, 

perpetuum mob-le, občerstvení v b-stru, africké státy Lib-e a Zamb-

ie, účinná rehab-ilitace zlomeniny, pražský rab-ín, vhodná komb-

nace 

 

3. Pokus se doplnit y,ý/i,í po souhlásce f do následujících slov cizího 

původu. 

 

f-zikální laboratoř., soukromá f-rma, f-ziologický proces, závodníci 

šli do f-niše, studuje na f-lozofické fakultě Česká f-lharmonie, tuha 

neboli graf-t, ropná raf-inerie, slovesný inf-nitiv, vzrostlý f-

lodendron, krejčovská f-gurína, nové f-tnesscentrum, mužstvo 

prohrálo až ve f-nále, f-alová barva, f-ltrační papír, f-kový list,f-

ngovaná sebevražda 
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4. Označ příbuzná slova k vyjmenovanému slovu:  

OBYČEJ – modře, BYSTRÝ – žlutě, BYLINA – červeně, KOBYLA – 

zeleně 

Kobylákovice, bylinkový, bystře, býložravec, neobyčejný, kobylka, 

Bystřice, Kobylisy, obyčejně, bystřina, bylinářka, obyčejný, Bystrouška, 

býlí, kobylí, zbystřit, bylinka, neobyčejně,  

 

5. Tvoř a piš věty s danými slovy. 

BYSTRÝ ……………………………………………………………………………………………………. 

BYT ……………………………………………………………………………………………………....... 

NEBYLA …………………………………………………………………………………………………... 

BIT ……………………………………………………………………………………………................ 

NABYLA ........................................................................................................ 

BIDLO ........................................................................................................... 

 

6. Hledej a piš slova příbuzná. 

 

PLYŠ ……………………………  LYŽE …............................... 

 

.............................................   ............................................ 

 

.............................................   ........................................... 

 

BYLINA  ……………………………….  MYSLIT………………………....... 

 

……………………………….............…  …………………………………....... 

 

…………………………………..............  …………………………….............. 
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7. Najdi ve Slovníku spisovné češtiny či na počítači význam těchto slov. 

Mlít, vlis, líčit, lišaj, lišej, plytký, slynout, olysalá, rabín, lýčený, derby 

 

8. Doplň i,í/y,ý.  

pl-nulá chůze, l-bezná písnička, housátka se vyl-hla, l- pový květ, obl-

bený pl- šový medvěd, při l-žování si L-dka poranila l-tko, Přemyslovy 

l-kové  střevíce, m-linová zavařenina, obl- zená zpěvačka, lstivá l-ška, 

v l-stopadu bývají velké pl-skanice, hořký pel-yňkový čaj, mol-tanová 

matrace, velký svazek kl-čů, pl- nulá chůze, Berounka se rozl-la do 

šířky, kouzelník Kožíšek pol-kal oheň, l- ché číslo, pl- nový vařič, žlutý 

petrkl-č, kl-ka se vytrhla, l-stovní zásilka, ml-nář L-pa nás přijal vl-dně 

 

9. Zkus vytvořit krátké vyprávění a použít v něm tato slova: 

Miloš, umyvadlo, omývat, chmýří, Litomyšl, myš, maminka 

 

10.  Doplň a vysvětli význam vět, jednu z nich si vyber a zkus nakreslit, co 

si pod ní představuješ. 

Ruka ruku m-je.   Jít hlem-ždím tempem. 

Veselá m-sl půl zdraví.  Přání je otcem m-šlenky. 

Neproklouzla by ani m-š. M- o vlku a vlk za dveřmi. 

11.  a) doplň i,í/y,ý, stejnou barvou vyznačte správný pojem ke jménu 

osobnosti 

Em-l Zátopek    sochař 

M-koláš Aleš    bájný kníže 

Josef Václav M-slbek   atlet 

Přem-sl Oráč    malíř 
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b) znáte některou z těchto osobností, dokázali byste o ní něco říci ostatním, 

pokud o někom nic nevíte, hledejte informace na vám známých místech 

12.  Červeně vyznačte chyby v dopise. Pracujte ve dvojici. 

Mylá mamynko! 

Pýšu ťy z krkonoš. Už tu nechcy bít. Aňy trochu se my tu nelíbý. Ráno 

musýme cvyčyt a hned po snídaňy ližovat.Jýme pořád ovoce a sýry ale 

žádné čokoládi a bonboni. Oblouki smikem se ňykdy nenaučým. Přyjeť 

si pro mě co nejdřív. A neňý tu televize. Chcy domu. Tfuj  mylan 

Navrhněte, co by Milanovi prospělo, aby si takto nenaříkal. Znáte 

někoho ze svého okolí, kdo se podobá Milanovi? A víte o někom, kdo 

je úplně opačný? 

13.  Zkus se zamyslit, co znamenají tato slova: 

zpychnout, pych, přepych, kopytnatec, slepýš, ptakopysk, opylovat, 

klopýtat, pytlovina, třpytka, odpykat, čepýřit se, Pyšely 

Najdi vlastní jméno a pokus se ho najít na mapě nebo v encyklopedii. 

14.  Doplň i,í/y/ý. 

 

klop-tat, zp-tovat, p-ano, p-sk, p-dit se, Chrop-ně, p-chlavý, kop-to, p-

tel, netop-ýr, p-řit se, p-kat, p-javice, Sp-tihněv, hrdop-šek, p-tlík, p-r, 

p-le, p-skat, p-lovat, zp-chnout, nap-tlovat, p-tlák, p-rko, p-šnit se, p-

lulka 

 

Žlutou barvou vyznač slova vyjmenovaná, červenou barvou slova 

příbuzná. 

 

15.  Nakresli obrázek, jak si představuješ, lidová rčení. 

ŠEVČE, DRŽ SE SVÉHO KOPYTA. 

KUPUJE ZAJÍCE V PYTLI. 
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16.  Hledej a piš slova příbuzná. 

SYPAT ……………………………………………………………………………………………................. 

SÝR ………............................................................................................................. 

USYCHAT……………………………………………………………………………………………............. 

SYČET…………………………………………………………………………………………………............ 

 

17. Červeně vypište vyjmenovaná slova po S ukrytá ve větách. Modře pak 

napište jedno slovo příbuzné ke každému vyjmenovanému slovu. 

Klasy týdny zrály. Když měly barvu jako vlasy selky Emy, nastaly žně. Z 

pole vyhnali husy patřící Sýkorům a hlasy četných sekáčů se ozývaly 

polem. 

…................... ……………………… ………………......... ……………………… 

…………………… ……………………… ………………………… ……………………….. 

 

18.  Pokus se vysvětlit tato slova, použij slovník či počítač, poraďte se ve 

skupinách a ke každému slovu najděte slovo vyjmenované. 

 syrý, syrovinka, sypkovina, osypky, sýčkovat, zlosyn, přesýpací, sirý. 

 

19.  Doplň daná slova a napiš k nim synonyma. 

s-n  …………………….  s-rka  …………………… 

s-chravá …………………….  s-tý  ……………………. 

vys-chá …………………….  s-vá  ……………………. 

s-kora …………………….  s-rový  ……………………. 

s-čet  …………………….  s-ček  ……………………. 
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20.  Najděte ve Slovníku spisovné češtiny význam těchto slov, pracujte ve 

skupinách: 

VYŽLE, VÍR, VÝHEŇ, CAVYKY, VYŠKOV, VÝTOŇ, VÍT, VÍŽKA, VÍSKAT 

21. Do vět doplňte vhodná slova ze závorek. 

Zahlédl………………  Jaká je jeho……………….? (VÍRA – VÝRA) 

Prach……………. ve vzduchu. ………………… jsou sovy. (VÍŘÍ – VÝŘÍ) 

Stoupá stále …………….. .  ………………. o tom? ( VÍŠ – VÝŠ) 

Ve vodě je ………………. .   Ten pták je ……………. . (VÍR – VÝR) 

Stoupá stále …………….. .  Co o tom ………………..? (VÍŠ – VÝŠ) 

 

22. Tvoř slova s předponou vy-/vý- 

hra ………………………..   sada ………………………….. 

počítat …………………..   puštěný ……………………… 

let …………………………   malovat ……………………… 

sypat ……………………..   dát …………………………….. 

chod ………………………   prodej ………………………… 

počítat ……………………   lov ………………………………. 

kop ………………………..   letět …………………………….. 

 

23. Vyznačte předponu, kořen slova a příponu. 

výmluva, vypudit, vyhláška, vylovit, výpočet, vysílat, vyslat, 

vypřáhnout, vynikat, vysát, vylosovat, vysoušet, výmysl, vypůjčit, 

výdech, vyřídit, vylisovat, výrok, vytáhnout, vyřadit, výsek, vylomit, 

vycucat, výplod, výpůjčka, vyprášit, výplň, vyrovnaný, výdech, vyřadit, 

vyhláška 

 

24. Pokus se doplnit i/í, y/ý do slov cizího původu. 

exponáty ve v-trýně, důležité v-tamíny, v-rus chřipky, koupím si v-

deorekordér a v-deokameru, luxusní v-la, ponechal nám svou v-zitku, 

severští dobyvatelé V-kingové, udržoval si v-talitu do vysokého věku 

 

Víš, kdo byli V-kingové? Zkus se o nich zjistit nějaké zajímavé 

informace. 
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25.  Zeleně zakroužkuj správný výraz. 

Dívali jsme se na město z hradní výšky/vížky.Tomáš visel/vysel do 

truhlíku rajčata. Hladoví vlci srdceryvně vili/vyli.Viděli jsme krásného 

víra/výra. Zahradnice vijí/vyjí nádherné kytice. Na stěně vysel/visel 

pěkný obraz.  

 

26.  Vytvoř věty s těmito slovními spojeními: 

Kočičí jazýčky……………………………………………………………………………………… 

 

jazyk od boty...................................................................................... 

 

anglický jazyk....................................................................................... 

 

Doplň. 

Hanzelka a Z-kmund byli naši nejslavnější cestovatelé. Brz- budeme 

v B-střici. Nejstarší dcera knížete Kroka se jmenovala Kaz-. Letošní z-

ma byla tuhá. Český národ je národem výborných muz-kantů. Do Ruz-

ně létají letadla z celého světa. Místo, kde přez-mují ptáci se naz-vá z-

moviště. Jsem ospalý, proto z-vám. Letos byl teplý podz-m. Brz-, brz-

čko se vrať! 

 

27.  Rozumíš těmto výrazům? Můžeš použít slovník, či počítač.  

poz-tivní myšlení, policejní raz-e, tranz-t přes Českou republiku, z-rkon 

je drahokam, rozbil se mi z-p, výhodná poz-ce, jít podle az-mutu,  

 

28.  Do nabídky cestovní kanceláře doplňte a) vhodný její název, b) i,í/y,ý 

v textu. 

V-bírejte z jaz-kových kurzů: 

Pobyt s v-ukou jaz-ků v Litom-šli, mlu víme pl-nně angl-cky v Praze  

Kob-lisích. 

V-jeďte s námi do ciziny l-žovat do B-lých Karpat, na f-lmový festival 

do M-lána, na horské toulky do V-sokých Tater. 
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V-šlápněte si po vlasti, vystupte na Radhošť, zavítejte do botanické 

zahrady v L-berci, do malebné krajiny l-šky B-stroušky na Hukvaldech, 

k v-nným skl-pkům do M-kulova, hlem-ždím tempem na L-sou horu, 

romantickou procházkou V-sokým M-tem, za podzimními v-hledy 

z Milešovky a Lovoše. 

 

Pojďme najít všechna citovaná místa na mapě a hledejme další cíle 

cest, které už jsme navštívili nebo bychom navštívit chtěli. 

 

29.  Líbí se ti tyto věty? Pokud ne přepiš je správně do sešitu. 

Sýkorky vyrábějí chlapcům budku. 

Na mlýně klape potok. 

Ulita nosí hlemýždě.  

Zasloužený výprask byl potrestán synem. 

U dobytka se pase les. 

Kůň okoval kovářovi kopyta. 

Výlet nás zavezl na parník. 

 

Barevně podtrhni slova vyjmenovaná nebo příbuzná. 

 

30.  Škrtni slova, která do řad nepatří. 

pýcha opice  kopýtko pytlák  třpytka přepych 

vyslyšet splývat lidé  lyžování plynně mlýn 

býčí  býkovec hbitý  bytná  zbystřit dobytče 

myslitel myčka průmysl miláček průsmyk smyčec 

usínat syslí  sýkora syreček sypání sirka 

žvýkačka vydří  zlozvyk vysočina vítat  východ 

 

Téma: Druhy slov 

1. Za třemi potoky, za třemi vrchy a za třemi dolíky bylo malé království a 

v něm panoval král Antonín Matěj III. Ten měl jedinou dceru a ta, jak už 

to bývá u jedináčků, byla hodně rozpustilá. Ve škole byla velmi 

nepozorná, v násobilce pletla páté přes deváté a sešity měla samou  
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kaňku, po ulicích chodila pyšně, žádnou babičku nepozdravila a na strážníky 

vyplazovala neslušně jazyk. Doma vůbec nikoho neposlouchala, kdeco 

dobrého smlsala a nerada se myla. (J. Lada Nezbedné pohádky) 

a) Zeleně podtrhni slovesa. 

b) Spočítej, kolik je zde číslovek. 

c) Kolik je zde vyjmenovaných nebo příbuzných slov? 

d) Znáte ve svém okolí někoho, kdo se v něčem princezně podobá? 

Myslíte, že takový člověk je mezi ostatními lidmi oblíben? 

 

2. Všichni známe pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Spojte jména 

trpaslíků se jmény, která se k nim hodí. 

ŠTÍSTKO     kýchá 

ŠMUDLA     má štěstí 

PRÓFA     má stále co říci 

KEJCHAL     je ospalý 

STYDLÍN     je umazaný 

DŘÍMAL     stydí se 

REJPAL     je moudrý 

a) V pohádce je tato věta: VENKU SE JEŠTĚ VÍCE SETMĚLO, V KAPRADÍ 

ZAŠUMĚLO, ZAZVONILO, K CHALOUPCE SE VRACELO SEDM TRPASLÍKŮ. 

Najdi slovesa a zkus určit, v jakém slovesném čase jsou. 

b) Slovesa převeď do neurčitku, napiš je na papír. 

c) Zeleně podtrhni číslovku, modře příslovce. 

3. klidně, klidný, pozdě, česky, pomalý, čistý, pomalu, prudce, prudká, 

támhle, rovný, milá, včera, zítra, hezká, vysoký, vysoko, silný, nízké, hezky, 

zdravé, zdravě, vedle, nahoře, bystře, bystrý, pyšně, plynně, silně,  

Přídavná jména zabarvi žlutě, příslovce zeleně. 
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4. A bylo už hodně šero, když Belzebub, svítě si očima na plán obce Syslova, 

snesl se s pytlem nad stavení lakomcovo. V tu dobu se právě starý Hrabal 

hádal o pár haléřů mzdy s Bártovým Honzou, který u něho celý den pilně 

pracoval. Stáli na dvoře před kozím chlívkem, a tak aspoň se čert nemusel 

nikam dobývat.     (J. Lada Nezbedné pohádky) 

a) Podtrhni všechna vlastní jména. 

b) Číslem 1 označ podstatná jména, číslem 5 slovesa, a číslem 7 předložky. 

c) Modře zakroužkuj příslovce. 

 

5. Doplň citoslovce. Vyber z nabídky: 

ŽBLUŇK, MŇAU, HUP, KUK, HAF, PÍP, KAP, HUDRY 

Kočka dělá …………… . Žába ……………… do rybníka. Krocan hudruje……………. . 

Kuře pípá …………… . Zuzka …………… za roh. Pejsek štěká …………….. . Kapky 

……………… z okapu. Vítek ………………. do kaluže. 

 

6. Zapiš správnou pádovou otázku a urči pád. 

v neděli …………………………………… na chalupu ………………………………… 

z pokoje …………………………………. o pejskovi …………………………………. 

bez fialek ………………………………… s Barykem …………………………………. 

babička ………………………………….  k babičce …………………………………… 

k domovu ……………………………..  tatínku! …………………………………….. 

do džbánku ……………………………. na hory.                                               

7. a) Přečti si pozorně text, podtrhněte podstatná jména a určete jejich pád. 

Budulínek Mandelinka, o kterém vám budu vypravovat, byl největší uličník ze 

všech pohádkových Budulínků. Byl veliký jako špaček, ale za celý den toho 

naštěbetal víc než celé hejno špačků. Bydlel také u staroušků v malinké  
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chaloupce na Mechovém vršku v hustém lese a měl tam všeho hojnost: 

jahod, malin, oříšků a bukvic a jiné dobré věci mu přinášel dědoušek z města, 

když byl klučík jenom trochu hodný.  (J.Lada Nezbedné  pohádky) 

b) Vlnovkou zeleně podtrhni slovesa. 

c) Červeně zakroužkuj přídavná jména. 

 

8. K podstatným jménům přidej ukazovací zájmena a urči jejich rod. 

nábytek …………………………….   zvíře………………………………. 

barva …………………………………  kuře ………………………………. 

lékař ………………………………….  výška ……………………………… 

věta ………………………………….  plyš ………………………......... 

cvičení ……………………………….  keř …………………………………. 

 

9. Urči a napiš osobu, číslo a čas u následujících sloves. 

umyjeme ……………………………  objevil …………………………… 

prosím ……………………………….  běžíš ……………………………… 

uvidíte ……………………………….  maluje ……………………………. 

vyskočí ………………………………  zlomím ……………………………. 

pracovali …………………………….  jezdíte ……………………………. 

napíšu ………………………………….  uvidíš ……………………………. 

koupíš ………………………………….  budete pomáhat ………………. 

neměla …………………………………  nejsme ………………………………. 
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10. Modře zakroužkuj spojky a červeně předložky a navleč je na společné 

provázky.  

neboť   nad však  i bez  ani a aby 

do přes  z  že u avšak   ale se 

nebo  k  od  ve pod  u se  s 

 

Téma. O větě , o větách. 

1. Doplň souvětí. 

Pepča přijel z výletu a…………………………………………………………………. 

Dnes mi nechutnala na obědě čočka, protože…………………………………. 

Když jsem ráno vstal,………………………………………………………………………. 

Protože ………………………………………., ………………………………………………  

Rád hraju fotbal, ale ………………………………………………………………………. 

 

3. Dopiš souvětí. 

 

Až se vzbudím,……………………………………………………………………………. 

Když přijdu domů, ………………………………………………………………………… 

Poněvadž jsem si zapomněl svačinu, ……………………………………………. 

Protože stále prší, ………………………………………………………………………. 

 

4. Spoj věty jednoduché do souvětí. 

 

Petr nesmí zmrzlinu. Bolí ho v krku. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Zítra půjdeme do cukrárny. Dáme si dobrou zmrzlinu. 

……………………………………………………………………………………………………. 


