
 
 3.ročník – Český jazyk: Příslovce 
Učebnice: 

Str. 63 

Do školního sešitu pod datum si zapiš nadpis  Příslovce  a z šedého rámečku opiš, co příslovce jsou. 

Otázky Kde? Kam? Kdy? Jak?  si zapiš barevně a nauč se je zpaměti. 

63/1 úkol si udělej ústně podle zadání ( dnes – kdy?) 

Do školního sešitu si zapiš: 

Příslovce: 

Slovesa: 

Podstatná jména: ( Hádanka – víš, které podstatné jméno je tu v nejvíce tvarech? Můžeš ho 

podtrhnout) 

Přídavná jména: 

Zájmena: 

A několik jich vypiš  ( příslovce všechna). 

Str. 63/2 úkol doplň a přepiš do sešitu 

Uvědom si rozdíl  mezi přídavnými jmény jaký? a příslovci jak?  

Jaký? modrý, nový, mladý, krásný, špinavý, lehký, chytrý……… 

Jak?   modře, nově, mladě, krásně, špinavě, lehce, chytře……. 

a)+b)  ústně 

Str. 63/3 Doplň příslovce z nabídky do přirovnání a napiš. Víš, jak se na zadané příslovce zeptáš? 

______________________________________________________________________________ 

Str. 63/4 dobrovolný úkol pro šikulky, může být ústně i písemně do sešitu 

______________________________________________________________________________ 

Pracovní sešit: 

Str. 10/1-3   úkoly vypracuj podle zadání, na každé příslovce se zeptej ( ústně) Kde? Kam? Kdy? Jak? 

Chytrý – chytře ( jak?) 

Písanka: str. 2-3 

 



 

 

Řešení: 

Učebnice: 63/1 

Příslovce:  všechna tučně vytištěná slova – dnes, ráno, rychle….. 

Slovesa: pojede lyžovat, nemusel budit, vyskočila, se začala chystat, zazvonil, měl, ukazoval,               

se pochlubila, se těšili, pobíhala, se začaly kupit, tušila, nevezmou, bude muset zůstat, čekat 

Podstatná jména:  Petr, Aničkou, rodiči, Aničku, postele, cestu, snowboard, Aničce, Anička, brýlemi, 

Rózinka, věcí, pokoji, návrat 

Přídavná jména: nový, naleštěnými, lyžařskými 

Zájmena: jejími, nikdo, ho, nimi, ji, jejich 

Str. 63/2 

Obyčejně, hbitě, mile, klidně, bystře, pečlivě, neslyšně, zamyšleně, nablýskaně, bíle, mírně, plynně, 

neomylně, blizoučko, minule, uvzlykaně 

Str. 63/3 

Chodí pyšně jako páv. Běhá rychle jako gepard. Pohybuje se mrštně jako opice. Vidí dobře jako ostříž. 

UŽ (6) UMÍŠ POZNAT (5) ŠEST (4) SLOVNÍCH (2) DRUHŮ (1). 

DO, POD, NA, NAD,ZE, K (7) 

Pracovní sešit: 

Klíč ze zadní části prac. seš. str. 2/ 6. Příslovce 


