
OPAKOVÁNÍ UČIVA 
 

V pracovním sešitě je na straně 49 a 50 souhrnné opakování učiva Co už umím III. Vypracujte cv. 1, 2, 3, 4, 

6, 9 a 10, ofoťte a pošlete ke kontrole do 17.4. 

 

Český jazyk  týden od 13.4. - 17.4.2020 

 
Zopakuj si slovní druhy a vyplň následující pracovní listy 

 
 



 
 

 

Vypracujte cvičení v PS str. 26/ cv. 1, 3, str. 27/6  

Online si uděláme 27/4 a 5 

Psaní - další 2 strany písanky 

Čtení - všichni si přečtěte pohádku o slovních druzích 

 



Zápis do školního sešitu: 

 

Přídavná jména - 2 
 

Ohebný slovní druh - můžeme je skloňovat. 

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. 

Ptáme se na ně otázkami Jaký ? (jaká, jaké) ? 

                                         Který ? (která, které)? 

                                         Čí ?  

            

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA  
Cvičení 5, 6 a 7 vypracujeme společně na online výuce 

 

1. K daným přídavným jménům napiš další přídavné jméno, které bude 

stejného významu. 
horké _____________________________ 

pěkná______________________________ 

tenký______________________________ 

mrazivé_____________________________ 

moudré_____________________________ 

 
 

2. Napiš přídavná jména s opačným významem. 
drsný____________________________________ 

těžký____________________________________ 

světlý_____________________________________ 

sladký____________________________________ 

široký_____________________________________ 

 
 

3. Napiš 5 přídavných jmen, která vyjadřují, jaký jsi. 
 

__________________________________________________________________ 

 

4. Napiš 5 přídavných jmen, která se hodí k následujícím slovům. 
 

Jaký je 

STROM?_____________________________________________________________ 

 

Jaká je 

MAMINKA?__________________________________________________________ 

 

Jaké je 

ŠTĚNĚ?_____________________________________________________________ 



5. Použij tato přídavná jména ve větách. 
 

JARNÍ 

___________________________________________________________________ 

 

VČELÍ 

___________________________________________________________________ 

 

ZELENÝ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Najdi a podtrhni přídavná jména: 

 
Děti běhaly za barevnými motýly. Navštívili nás otcovi příbuzní. Řídíme se laskavými 

radami milých přátel. Rychlí žáci byli s matematickými úkoly brzy hotovi. Myslivci ulovili 

liščí mládě. Sluneční paprsky zahřívají zemi. Tmavá letní noc se snesla nad krajinou. Letní 

pestré květiny lákaly hmyz. 

 

7. Pomocí přídavných jmen vyjádři, jaké jsou tyto věci: 
Knoflík ze dřeva -______________. 

Nůž z ocele - _________________. 

Měřítko z papíru - _____________. 

Pero z kovu - _________________. 

Váza ze skla - ________________. 

Talíř z porcelánu - _____________. 

Boty z kůže -_________________. 

Salát z brambor - _____________. 
                     

 

 
 

Zde opakování pro děti 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3 

https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/ 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3
https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/

