
 3.ročník – Český jazyk:  Předložky 
Učebnice:  
Str. 64 

Do sešitu si opět pod datum napiš nadpis Předložky  a opiš si šedý rámeček 

Str. 64/1 

Ústně si tvoř dvojice slov…..na židli, do batohu, o stůl…. 

V sešitě si vynechej  řádek  a všechny předložky z obrázku vypiš . (22) 

Str. 64/2 opět vynechej řádek a napiš do sešitu…… Do města, u babičky,….. 

 
POZOR! 
Dole = příslovce  kde? ( jedno slovo) 
Na stole = předložka a podstatné jméno ( dvě slova) 

 

Str. 64/3 vynechej řádek a vypiš předložky do sešitu 

Pracovní sešit: 

Str. 10/1 do školního sešitu vymysli věty:  Jablko leží pod jabloní. 

Str. 10/2 zapiš do pracovního sešitu (neroztahuj), pokud ti bude chybět řádek, dorýsuj si. 

 

 

Do školního sešitu si přepiš věty a nad slova zapiš číslo slovního druhu: 

Za svou práci dostal odměnu. Někdo zaklepal. Půjčil mi svůj sešit. Petr třikrát vyhrál. Utratil sto korun.  

Stálo ho to mnoho sil. Do práce přišel včas.  Mívám obvykle pěkné známky. Venku začalo náhle pršet. 

Babiččin dům je vedle nás. 

 

 

Do školního sešitu si přepiš dvojice  a doplň i-y: 

p-šná Klárka, tatínkův hobl-k, ostrá p-lka, nový p-lník, kob-lí kop-to, rozčep-řený vrabec, p-tlákova 

past, p-lný žák, zam-šlený člověk, um-t si ruce, prom-tat film, hrát sm-čcem, veliký om-l, nam-řit 

zbraň, pol-kat léky, bl-skavý kamínek, dřevěná pol-čka, bolavé l-tko, škodlivý l-kožrout, Zb-ňkovo       

b-dl-ště, b-lý svetr, léčivé b-lí, vaječný b-lek, hb-tý L-bor, zb-tek barvy 

 



Písanka:  

Str. 4   

1. Slova souřadná mají společné slovo nadřazené např. sýkorka, sova, kos, vrabec = PTÁCI. 

2. Slova příbuzná mají společný kořen a význam např. letec, letadlo, let, letiště. 

3. Jsou zde 4. 

4. Synonyma jsou slova stejného významu např. aktovka – taška. 

5. Víš, co je to za čísla? 

Str. 5   Zapiš správně Petrovu adresu na dopis 

Kdo bude chtít, může mi napsat dopis, poslat obrázek nebo pohled na adresu: 

Jitka Jančová , Nová čtvrť 306, 687 51 Nivnice 

__________________________________________________________________________________ 

 

Řešení: 

Učebnice: 

Str. 64/2   Do města, u babičky, s klukem ( hochem, Petrem….), přes louku ( palouk…), pod stůl             

( stolem…), za kamna ( kamny…), ve mlýně 

Str, 64/3 do, z, na, přes, okolo, k 

Pracovní sešit: 

Str. 10/1 Např. 

Jablko leží pod jabloní. Letadlo letí nad lesem. Před domem je zahrádka. Jsem u kamarádky. V sobotu 

bude hezky. Pojedu k babičce. Dám si chléb s máslem. 

Str. 10/2 řešení ze zadní strany prac. sešitu 

 

Do školního sešitu si přepiš věty a nad slova zapiš číslo slovního druhu: 

7     3        1        5           1             3             5             5      3    3       1         1      4         5            5         4      1 

Za svou práci dostal odměnu. Někdo zaklepal. Půjčil mi svůj sešit. Petr třikrát vyhrál. Utratil sto korun.  

     5    3   3      4         1   7      1          5       6         5              6          2           1            6          5             6      5 

Stálo ho to mnoho sil. Do práce přišel včas.  Mívám obvykle pěkné známky. Venku začalo náhle pršet.  

       2         1      5     6      3 

Babiččin dům je vedle nás. 



 

Do školního sešitu si přepiš dvojice  a doplň i-y: 

pyšná Klárka, tatínkův hoblík, ostrá pilka, nový pilník, kobylí kopyto, rozčepýřený vrabec, pytlákova 

past, pilný žák, zamyšlený člověk, umýt si ruce, promítat film, hrát smyčcem, veliký omyl, namířit 

zbraň, polykat léky, blýskavý kamínek, dřevěná polička, bolavé lýtko, škodlivý lýkožrout, Zbyňkovo       

bydliště, bílý svetr, léčivé býlí, vaječný bílek, hbitý Libor, zbytek barvy 

 

Písanka: 

Str. 4 

1. svetr, šála, čepice, rukavice 

2. lyžování, lyžařský, lyžař, lyže 

3. bystrý, mlýn, kobyla, lýko 

4. mluvit, říkat, povídat, vyprávět 

5. jsou to směrovací čísla obcí 

str. 5 

 
 
 
                                                             Spolužák 
                                                              
                                                             Petr Novák 
                                                             Jiráskova 239 
                                                             Blansko 
                                                               678 01 

 

 

 

     

 


