
Český jazyk  týden od 30.3. - 3. 4. 2020 
 

PS str. 16/ cv. 7  str.19 a, b, ostatní nepovinné 

 

Vytisknout a nalepit vyjmenovaná slova po z, doplnit slova příbuzná 

PS str. 20/ cv. 1, 2 

 

Psaní - další 2 strany písanky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zde vyzkoušejte zábavné opakování pro děti 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova 
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida#kc-100 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida#kc-100


 

 

 



OPAKOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ SLOVES 

 

1. Doplň sloveso ve správném tvaru 

 

• najít (2. os., č. j., čas min.) …………………………............ 

• vyhodit (1. os., č. mn., čas přít.) …………………………..… 

• otevřít (3. os., č. j., čas bud.) …………………....................... 

• rozsvítit (1. os., č. j., čas min.) ………………......................... 

• psát (2. os., č. mn., čas přít.) …………………....................... 

• probudit se (3. os., č. mn., čas min.) ………………………… 

• vykopat (3. os., č. j., čas bud.) ………………………………. 

• osladit (2. os., č. mn., čas min.) ……………………………… 

 

2. Ke každému slovesu přiřaď jeho mluvnické kategorie: 

 

cvrnkali jsme 

mete 

vynosíš 

vzbudili jste se 

bruslím 

přivážíš 

namažou 

budeme vítězit 

zatáčeli 

3. os., č. mn., čas min. 

2. os., č. mn., čas min. 

1. os., č. mn., čas bud. 

1. os., č. j., čas přít. 

2. os., č. j., čas bud. 

3. os., č. mn., čas bud. 

1. os., č. mn., čas min. 

3. os., č. j., čas přít. 

2. os., č. j., čas přít. 

 

3.Pan Šotek Tiskařský zapracoval a v textu jsou chyby. Najdi je a oprav. 

 

• Teta z Brna nás pravidelně navštěvujete. 

• Všichni si o nás myslíme, že jsme knihu vzal. 

• V bazénu jste plaveme prsa na čas? 

• Eva doneseš sešit paní učitelce ke kontrole. 

• Tatínek rozštípala jsem několik polen na třísky. 

• Když se miminka nenají, budou pláčovat. 

• Je potřeba naložíme spoustu cihel.  

• Děti se radujeme z dobrých známek. 

 



OPAKOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ PODST. JMEN 

 
1. Doplň mluv. kategorie do tabulky: 

                           Rod               živ.            číslo           pád                       

Ve skříni     

Pod stromy     

Od bolesti     

U stroje     

Jirko!     

K pokusům     

 

 
2. Podtrhni všechna podstatná jména (10) a nadepiš nad ně pád. 

 

Jana s Hankou šly navštívit Katku.  

U obchodu viděly Soňu.  

„Soňo!,“ volaly, ale dívka je neslyšela.  

Šla zrovna k mamince do práce a těšila se,  

že spolu půjdou bruslit na rybník. 

 

3. Ke každému podstatnému jménu přiřaď jeho mluvnické kategorie: 

lžičkou 

pro radost 

na komínech 

hříbatům 

na slunce 

jeleni 

od lesa 

r.m., neživ., č.mn., pád 6. 

r.m., živ., č.mn., pád 1. 

r.ž., č. j., pád 7. 

r.s., č. j., pád 4. 

r.m., neživ., č. j., pád 2. 

r.ž., č. j., pád 4. 

r.s., č. m., pád 3. 



 

 
 



Nepovinné osmisměrky ☻ 

 


