
7. týden 
 3.ročník – Český jazyk:  Spojky 
Učebnice:  
Str. 65 

Do školního sešitu si zapiš datum, nadpis Spojky  a opiš hnědý rámeček. Pod něj si vypiš spojky:          

a, i, ani, nebo, neboť, když, že, protože, třebaže, aby, ač, avšak, však, nejen, jakmile, jestliže….. 

 
ZAPAMATUJ SI! 
PŘED SPOJKAMI PÍŠEME ČÁRKU, JEN PŘED A   I   ANI   NEBO SE ČÁRKA ( většinou)  NEPÍŠE! 
NĚKTERÉ SPOJKY MOHOU BÝT I NA ZAČÁTKU VĚTY     KDYŽ    KDYBY  PROTOŽE    JAKMILE……. 

 

(Kromě spojek bývají věty spojeny tzv. spojovacími výrazy – kdo, co, jaký, který, čí, kde, kudy, kam, 

odkud, jenž, jehož….) 

Str. 65/1 úryvek si přečti a ústně zkus určit, kdy spojka spojuje jen dvě slova,  a kdy věty. 

Str. 65/2  doplň, zapiš do sešitu a spojky si „ zabublinkuj“ žlutě 

Pracovní sešit: 

Str. 11/1-3 cvičení doplň podle zadání 

Písanka: 

( Kvůli učivu v prvouce trošku přeskočíme) 

Str. 11,17   přečti si a odpověz  celou větou. 

 

Řešení: 

Učebnice: 

Str. 65/1 

Spojka že spojuje dvě věty 

 a  spojuje dvě slova 

aby  spojuje věty 

když dvě věty 

a v obou případech dvě věty 

kdyby, že spojují věty 

 



str. 65/2 Např. 

Musím se dnes učit, protože chci mít hezké známky. Půjdu dnes do kina nebo do divadla. Budu často 

číst, abych měl bohatou slovní zásobu. Kdyby mi to tatínek dovolil, šel bych na hřiště. 

Pracovní sešit:  klíč ze zadní části sešitu 

 

Písanka: 

Str. 11 

Sklo se vyrábí ve sklárnách. 

Je potřeba písek, vápenec a soda. 

Sklovina vznikne ve sklářské peci. 

Zdobí se broušením a malováním. 

Ze skla se vyrábí sklenice, džbány, okna, misky, ozdoby……. 

Barva kontejnerů je zelená a bílá. 

 

Str. 17 

Papír se vyrábí ze dřeva. 

Dřevo se rozemele a rozválí. 

Suchý papír se roluje a řeže. 

Z papíru se vyrábí sešity, knihy, obálky a dopisní papíry, výkresy….. 

Den Země se slaví 22. 4. na podporu ekologie a ochrany životního prostředí už 50 let. 

Kontejner na papír má modrou barvu. 


