
10. týden:  3. ročník 

Český jazyk:  Podstatná jména - číslo 

 Učebnice: 

Do školního sešitu si napiš datum, nadpis   Podstatná jména – číslo   zápis: 

 
U podstatných jmen rozlišujeme dvojí číslo: 
Číslo jednotné – vyjadřuje něco, co se vyskytuje jednou. Ukážeme si TEN pán, TA tužka, TO okno 
Číslo množné – vyjadřuje něco, co se vyskytuje vícekrát. Ukážeme si TI páni, TY tužky, TA okna 
 
Zapisujeme:    Číslo jednotné  = č. j.                            Číslo množné = č. mn. 
 

 

POZOR: 

Střední rod, číslo množné má tvar: TA housata, TA děvčata, TA koťata, TA kuřata, TA umyvadla…. 

 

Str. 69/2 sešit si přeložením rozděl na dva sloupečky.  Nad první si zapiš Číslo jednotné , nad druhý  

Číslo množné. Z úkolu č.2 vypiš všechna podstatná jména do správného sloupečku. 

Ústně si odpověz na otázky a), b), c) 

Str. 69/ 3 zapiš jednotné i množné číslo podle obrázků. Např. paní učitelka – paní učitelky, ….. 

Str. 69/ 4 doplň, přepiš, ke každému slovu si ústně řekni číslo jednotné ( ten mlýn) 

Pracovní sešit: 

Str. 15/ 1 zapisuj pod sebe jednotné a množné číslo např. jelen 

                                                                                                        jeleni 

a) Odhadni, zapiš tužkou,  a pak si svůj odhad zkontroluj v klíči ( ze zadní strany PS) 

Str. 15/ 2 zapisuj pod sebe množné a jednotné číslo např. sněhuláci 

                                                                                                        sněhulák 

Str. 15/ 3 vybarvi podle návodu 

Str. 15/ 4 zapiš slova v množném čísle, pod úkol b) je poskládej podle abecedy a přes pomlčku zapiš 

slovo nadřazené 

Písanka: 

Str. 13,14 

 



Řešení: 

Učebnice: 

Str. 69/ 2 

Číslo jednotné Číslo množné 

diamant drahokamy 

rubín kameny 

safír dolech 

smaragd granátů 

opál diamanty 

tyrkys drahokamů 

Čechách kamenů 

Turnova kovů 

naleziště šperky 

vrtání prstenů 

řezání náramků 

původu náušnic 

 řetízků 

 lidé 

 

Str. 69/ 4 

Mlýny, kobylky, kuličky, byty, mýdla, plyny, kliky, babičky, obyvatelé, lýtka, myšky, talíře, smyčky, 

miminka, hlemýždi, ubytovny, bylinky, bitvy, lyžaři, příbytky, býložravci 

 

Pracovní sešit: 

Klíčí ze zadní strany pracovního sešitu. 

Písanka: 

Str. 14 

5 3 2 4 1 6 

1 4 6 3 2 5 

4 2 3 6 5 1 

6 1  5 2 4 3 

2 6 1 5 3 4 

3 5 4 1 6 2 

 

Skrývačka: 

Zebra, lev, slon, želva 


