
   

Český jazyk - 3. ročník 

 Opakuj řady vyjmenovaných slov B,L,M,P,S,V,Z – procvičuj 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida 

 

 PS str. 31/cv.1 – přečti si pohádku, doplň vynechaná písmena, seřaď a 

očísluj věty, jak následovaly události za sebou 

 Vyplň přiložený PL – podstatná jména (číslo jednotné a množné), VS a 

slova příbuzná, doplň y,ý/i,í (1 sloupec  opiš do sešitu) 

 

 Čtení s porozuměním – přečti článek a odpověz na otázky pod textem 

Čítanka str. 126-127  

DÚ – vyplň test v čítance na str. 126 

 

Čti knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida


 

Vybarvi slova v jednotném čísle žlutou pastelkou a v množném čísle 

zelenou pastelkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš podstatná jména v množném čísle : 

ob_ vatel – obyvatelé                                      hlem _ žď - ………………………… 

b _ t – ………………….                                   um _ vadlo - ……………………….. 

b _ lina - ………………..                                  l _ kohout - ………………………..... 

 b _ ložravec  - ………………                          m _ slivec - …………………………. 

b _ k - ………………………..                           kop _ to - ……………………………. 

s _ kora - ……………………                           žv _ kačka ……………………………. 

v _ dra - ………………………                         netop _ r - ……………………………. 

P _ chavka - ………………….                        zv _ k - ………………………….. 

 

 



 

 

 



 

Procvičování vyjmenovaných  slov  po  B a L                                                                                   

Doplň   i – í/   y - ý 

pl ___ šová   látka                                                l ___ ní   l ___ dé 

b ___ lá   barva                                                     úzká   ul ___ ce  

L ___ sá   hora                                                       krupob ___ tí 

Silný   l ___ ják                                                      sníh   z   b ___ lků                

pol ___ ká   léky                                                    hb ___ tě    vyběhl 

l ___ žařská   bunda                                             bl ___ zko   ml ___ na 

l ___ ška   B ___ strouška                                     zabl ___ sklo se 

pel ___ ňový   čaj                                                  b ___ cí   hodiny 

b ___ lá   holub ___ čka                                         zb ___ tek   jídla 

dlouhý   b ___ č                                                      zb ___ l   psa 

taška   z   l ___ ka                                                   sb ___ ral   borůvky 

sl ___ zlý   sl ___ mák                                            l ___ dé   z  bl ___ zkého   okol ___ 

křivý   hřeb ___ k                                                  vesnické   ob ___ dlí 

nová   ub ___ tovna                                               l ___tkový   sval     

plná   krab ___ ce                                                  sb ___ rka   známek 

l ___ bezná dívka                                                   b ___ čí    zápasy  

zralé   ob ___ lí                                                        b ___ t   doma 

leklá   ryb ___ čka                                                  dob ___ vat    hrad 

kdyb ___   chyby                                                     nový   b ___ t                                    

seml ___t   ob ___ lí                                                 přib ___ l    obraz   na   zeď 

špinavý   l ___ mec                                                 L ___ dka   a   El ___ ška                

kol ___ nka s mákem                                              přib ___ l    do   počtu 



 

PĚSTOVÁNÍ RÝŽE 

 

VE VIETNAMU ŽIJÍ RODINY, KTERÉ MAJÍ MNOHO DĚTÍ. RODINA 

HANGOVA MÁ OSM DĚTÍ. NEJSTARŠÍ KLUK SE JMENUJE DONG. 

DĚTI MUSÍ JIŽ OD MALIČKA POMÁHAT RODIČŮM. DONG CHODÍ SE 

SVÝM TÁTOU KAŽDÝ DEN NA RÝŽOVÉ POLE. RÝŽOVÁ POLE 

VYPADAJÍ ÚPLNĚ JINAK NEŽ POLE U NÁS. JSOU CELÁ POD VODOU. 

HANGOVA RODINA MÁ KRÁVU, KTERÁ JIM POMÁHÁ POLE ZORAT. 

PO ZORÁNÍ CELÁ RODINA SÁZÍ DO VODY SAZENIČKY RÝŽE. DONG 

MÁ VODU V POLI SKORO PO PÁS. AŽ RÝŽE VYROSTE, MUSÍ JI 

SKLIDIT. 

POTOM RÝŽI SUŠÍ NA SLUNCI. NAKONEC JI ZABALÍ DO PYTLŮ A 

POŠLOU JI LODÍ DO EVROPY. NAPADLO TĚ NĚKDY, JAK DALEKO SE 

RÝŽE, KTEROU JÍŠ, PĚSTUJE? 

 
 
 
Otázky k textu: 

1) KOLIK DĚTÍ MÁ RODINA HANGOVA? 

2) OZNAČ V TEXTU VĚTU, KDE SE DOZVÍŠ JMÉNO 

NEJSTARŠÍHO DÍTĚTE RODINY. 

3) SEŘAĎ SPRÁVNĚ VĚTY, ABY POPISOVALY, JAK SE PĚSTUJE 

RÝŽE: 

KRÁVA ZORÁ POLE. 

     ZABALÍ RÝŽI DO PYTLŮ. 

     SUŠÍ RÝŽI NA SLUNCI. 

AŽ RÝŽE VYROSTE, MUSÍ JI SKLIDIT. 

CELÁ RODINA SÁZÍ DO VODY SAZENIČKY RÝŽE. 

4) ODKUD KAM JEDE LODÍ RÝŽE? 

 

 

 

 


