
 

3. ročník 

 Opakuj řady vyjmenovaných slov B,L,M,P,S,V 

 PS str. 27/ cv.1 –  doplň ve cvičení i,í/y,ý a odůvodni pravopis 

 PS str. 27/ cv. 2 – vyber vhodná slova a cvičení opiš do sešitu 

 Pádové otázky – už umíš vyjmenovat pádové otázky, doplň přiložený PL, 

zdůvodni pravopis vyjmenovaných slov a k podstatným jménům přiřaď 

pádové otázky 

 Čtení str. 112 – 114 – Jak se Kocourkovští starali o své hospodářství  

 

DÚ – Co si myslíte, dá se sůl pěstovat? Vyhledej na internetu, odkud se 

sůl získává. 

 

Čti každý knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

Pádové otázky 

1. pád  Kdo? Co? 

2. pád  Koho? Čeho? 

3. pád  Komu? Čemu? 

4. pád  Koho? Co? 

5. pád  Oslovujeme, voláme. 

6. pád  (o) Kom? (o) Čem? 

7. pád  (s) Kým? (s) Čím?  

 



1. Opakujeme pravopis vyjmenovaných slov:  

 

Bab__čka m__chá mal__novou marmeládu. Z kom__na se kouřilo. V__m__sleli 

v__borný b__tevní plán. Leoš Janáček napsal operu L__ška B__strouška. V__tek 

často zlob__l mam__nku. S__rup proti kašli působ__l okamžitě. V__lém 

zb__střil sluch. Nap__šte adresu trvalého b__dliště. M__lan je narozen ve 

znamení B__ka, M__kuláš ve znamení Bl__ženců. V__trvalí rytíři neom__lně 

dob__li starob__lý hrad na v__v__šeném kopci. Odb__la půlnoc a dob__tek se 

nekl__dně oz__val ve stáji. B__ci a slep__ce patří k neob__čejně v__trvalým 

hospodářským zv__řatům. 

2. Pracuj podle pokynů:  

 

O prázdninách pro nás přijede strýček Ota z Brna.  

 

a) Podtrhni podstatná jména a slovesa 

b) Změň tuto větu na přací: …………………………………………………  

c) Vypiš slova jednoslabičná: ……………………………………………….  

d) Vypiš slova dvouslabičná: ……………………………………………….  

e) Vyhledej a napiš vlastní jména: ………………………………………….  

f) Vyhledej a napiš slova citově zabarvená: …………………………………  

g) Napiš slovo opačného významu ke slovu PŘIJEDE: ………………………. 

3. Urči pád podstatných jmen 

 

o netopýrovi -                                          v Mladé Boleslavi – 

dva lvi -                                                    k vítězství – 

mezi bidly -                                              dojde k cíli –  

za hvězdami -                                           se staviteli –  

na jedli -                                                   na březích – 

v konvi -                                                   obrazy - 

 



           


