
 12. týden: 3. ročník  
 
Český jazyk:  Podstatná jména – opakování 

Zopakuj si: 

Podstatná jména jsou názvy osob ( řidič), zvířat (pes), věcí (sešit), vlastností (moudrost) a dějů 

(plavání). 

Ukazujeme na ně zájmeny TEN (Petr), TA (vlaštovka) , TO ( ptáče)  v čísle jednotném                                

a v čísle množném TI (tatínci), TY ( květiny), TA ( mláďata). Tím určujeme rod MUŽSKÝ, ŽENSKÝ, 

STŘEDNÍ a číslo JEDNOTNÉ a MNOŽNÉ.  Podstatná jména skloňujeme = určujeme u nich 7 pádů. 

Učebnice: 

Str. 71/1 článek si přečti a ústně si udělej úkol a), b), d),e). Podtržená slova si vypiš do školního sešitu             

( nezapomeň na datum) a urči: 

 rod číslo pád 

pes M J      1. 

přítel       

člověka                                                

nástrahy    

pánovi    

přítelem    

člověk    

přítele    

péčí    

plemen    

osobu    

životě    

 

Str. 71/2  vynechej si řádek ,vylušti názvy plemen a zapiš. 

Str. 71/3 vynechej si řádek, říkej  si vyjmenovaná slova po B, L, M a do sešitu zapisuj jen podstatná 

jména. Např. 

B: obyvatel, byt, příbytek…… 

L: mlýn,…. 

M: hmyz,…. 

Ústně si zapsaná slova převeď do čísla množného. Potom si vyber jedno slovo a zapiš ho ve všech 

pádech. Např. 

 Č.j. Č.mn. 

1.p. byt byty 

2.p. bytu bytů 

3.p. ….  



Str. 71/4  spoj správně přísloví, zapiš a nad podstatná jména zapiš pád.. ( Nezapomeň vynechat 

řádek) 

Str. 72/1,2  přečti si článek o Karolínce a podle obrázků v úkolu 2 napiš tři věty. 

 

Pracovní sešit:                                                                                                    1.p. 

Str. 16/ 1    podtrhni všechny tvary slova fretka a nadepiš  pád.  Např. fretka…. 

Str. 16/2     vyber podstatné jméno ve správném tvaru a žlutě ho zabubllinkuj. 

Str. 16/3     podtrhni podstatná jména rodu mužského modře, ženského červeně a  středního 

oranžově.  V úkolu a) najdi a zapiš citově zabarvené slovo. 

  

Písanka: 

Str.6,7  ( využij učebnici Prvouky na str. 69) 

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

Řešení: 

Učebnice: 

 rod číslo pád 

pes M J 1.( kdo, co) 

přítel M J 1. ( kdo, co) 

člověka M J           2.( koho, čeho) 

nástrahy Ž Mn           4.( koho, co) 

pánovi M J           3.( komu, čemu) 

přítelem M J   7. ( kým, čím) 

člověk M J           1.(kdo, co) 

přítele M J           4.( koho, co) 

péčí Ž J   7. ( kým, čím) 

plemen S Mn          2.(koho, čeho) 

osobu Ž J           4.( koho, co) 

životě M J           6.( kom, čem) 

 

Str.71/2  jezevčík, dalmatin, foxteriér, retrívr 

Str.71/3 

B: obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bylina, kobyla, býk, Přibyslav 

L: mlýn, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš 

M:  hmyz, myš, hlemýžď, chmýří, Litomyšl 



 Č.j. Č.mn. 

1.p. byt byty 

2.p. bytu bytů 

3.p. bytu bytům 

4.p. byt byty 

5.p. byte! byty! 

6.p. bytu bytech 

7.p. bytem byty 

 

Str. 71/4      

   1.p.                   4.p.        6.p.                4.p.              2.p.                  1.p.        1.p.                                                                                                                                                                                                                                                     

Strach má velké oči. V nouzi poznáš přítele. Bez práce nejsou koláče. Práce kvapná málo platná. 

Str. 72/2   Např. 

Sarah přinesla Karolínce mobilní telefon. 

Karolínka se naučila se Sarah chodit po ulici. 

Sarah pomáhala Karolínce i v obchodě. 

Pracovní sešit: 

Řešení ze zadní strany. 

Písanka: 

Str.6 

Země je planeta. Je součástí sluneční soustavy. Slunce je mnohem větší než Země. Krouží kolem něj 

osm planet. Země má při pohledu z vesmíru modravou barvu. 

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun 

Jediný český kosmonaut byl Vladimír Remek. 

První člověk ve vesmíru byl  J. A. Gagarin. 

Str.7 

Měsíc, družice, Země, vzduch, voda, život, den, lidé, Američané, Neil  Armstrong, Edwin Aldrin 

přirozená, pozorovat, odedávna, vystoupili 

je, není, můžeme pozorovat, toužili doletět, vystoupili 

Neil  Armstrong, Edwin Aldrin 

Američani 


