
 
 11. týden: 3. ročník  
 
Český jazyk:  Podstatná jména - pád  
 
Vzpomínáš, když jsme si ve škole určovali tvary podstatných jmen? Na tabuli jsem vám napsala           

7 pádových otázek a vy jste měnili tvar daného slova. 

Např. Kdo? Co?......maminka, oslovujeme voláme…..maminko, S kým? Čím?.....s maminkou. 

Teď se pádové otázky naučíme. Do školního sešitu si napiš datum , nadpis Podstatná jména – pád      

a zapiš si: Pádové otázky se nauč zpaměti. 

 
Tvary podstatných jmen se mění podle pádů. Říkáme tomu skloňování. Máme 7 pádů: 
                                                                                     č.j.   č.mn. 

1. pád  Kdo? Co? okno, sešit, květina         okna, sešity, květiny 
2. pád (bez) Koho? Čeho? okna, sešitu, květiny          oken, sešitů, květin 
3. pád (ke) Komu? Čemu? oknu, sešitu, květině          oknům, sešitům, květinám  
4. pád (vidím) Koho? Co? okno, sešit, květinu          okna, sešity, květiny 
5. pád Oslovujeme, voláme! Okno! Sešite! Květino!          Okna! Sešity! Květiny! 
6. pád (o)  Kom? Čem? oknu, sešitu, květině          oknech, sešitech, květinách 
7. pád (s) Kým? Čím? oknem, sešitem, květinou      okny, sešity, květinami 

 
 
 

 

Učebnice: 

Str. 70/1 – přečti si článek a u podtržených slov si zkus určit pád. ( v online výuce uděláme společně) 

Písemně si udělej úkol a), b), c) 

Str. 70/4 – doplň a do závorky si zapiš pád. Např. Obyčej ( 1.nebo 4.p.), u babičky ( 2.p.)…. 

Nápověda: Obyčej….zeptáš se Kdo?Co? nebo vidím Koho? Co? 

       U babičky….zeptáš se u Koho? Čeho? 

Ústně si urči rod a číslo. 

Pracovní sešit: 

Str.16/1,2 – vypracuj podle zadání. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni5.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni5.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm


 

Písanka: 

Str. 15,16 – pečlivě přepiš. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Řešení: 

Učebnice: 

Str. 70/1 

a) přítel, parťák… 

b) napiš jakého máš kamaráda, kamarádku 

c) kamarád může být i zvíře, např. pes 

str. 70/4 

Obyčej  ( 1.nebo 4.p.), u babičky ( 2.p.), ke kobyle ( 3.p.)ke komu, čemu, bez lyží ( 2.p.) bez koho, 

čeho, o myšce ( 6.p.) o kom, o čem, se Zbyškem (7.p.) s kým, čím, do mlýnice ( 2.p.) do koho, čeho, 

maminko (5.p.) oslovujeme, voláme, bylinu ( 4.p.) vidím koho, co, u obyvatel ( 2.p.) u koho, čeho, do 

Bystřice ( 2.p.)  do koho, čeho, k myslivně ( 3.p.) ke komu, čemu, hmyzožravci (3. nebo 6.p,)ke komu, 

čemu nebo o kom, o čem nebo (1.p.)kdo, co – množné číslo, Libuško (5.p.) oslovujeme, voláme 

 

Pracovní sešit: 

Klíč ze zadní strany pracovního sešitu. 

 


