
 

Český jazyk – 9.11. -13.11. 

3. ročník 

 Opakuj tvrdé a měkké souhlásky 

 Procvičování psaní u, ú, ů 

 Vyplnit pracovní list – cv. na opakování pravopisu tvrdých a měkkých 

souhlásek 

 Čtení s porozuměním – článek několikrát hlasitě přečti a vypracuj úkoly 

pod textem 

 

1. Přepiš věty do sešitu (podtrhni podstatná jména) 

Jirka jede na kole. Štěně jde spát. Prase chrochtá v chlívku. Medvěd líže med. 

Drak létá vysoko. Děti cvičí v tělocvičně. Do vysokého domu udeřil blesk. 

 

2. Oprav popletené pohádkové věty a napiš je správně. 

 

Babička snědla vlka. 

…………………………………………………………………….................... 

 

Smolíček unesl jeskyňky.   ……………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

Budulínek ošidil lišku.   …………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

Kohoutek zachránil slepičku.   ………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

3. Rozděl slova na slabiky: 

můra        Alena        kůže           půjdeme          důvod         houkačka            
 



 

4. Doplň správné písmeno (u, ů, ú) a rozděl slova do tří sloupců. 

–pal,  –silí,  l–pa,  dom–,  –děl,  d–še,  dol–,  –čes,  s–l,  g–ma,  –téci,  
k–ň 
 

             u                 ů             ú 

   

   

   

   

   

5. Rozděl následující slova do tří skupin: 

hory, vítěz, dívka, cibule, film, žížala, kruhy, syn, boty, dým, bílek, Jiřík   

 

Slabiky tvrdé Slabiky měkké Slabiky obojetné 

   

   

   

   
                       
 

6. Doplň správná písmena (i/í, nebo y/ý). 

J–dlo,  r–bář,  kraj–c,  r–bíz,  r–chlík,  kož–ch,  svač–na,  k–tka,  bot–,   

skř–ň,  vaj–čko,  r–č,  vař–,  kn–ha,  tat–nek,  d–vadlo,  ručn–k,  

schod–,  tř–ska,  koč–čka,  pen–ze,  ž–to,  prst–,  š–je  



 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka 

a Vochomůrky 

 

Václav Čtvrtek 

 

Úryvek z první kapitoly: Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny s jednou ručičkou 

Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla světnice a v té 

světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červenobíle pruhovanou 

peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modrobíle pruhovanou peřinou 

říkali Vochomůrka. Anebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený a 

Vochomůrka spíš tlustý. Anebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka jak kdo chce, 

ale nikdy stejně. 

Ve světnici tikaly hodiny, měly jen jednu ručičku a na číselníku bylo 

kolem dokola napsáno JARO – LÉTO – PODZIM – ZIMA. 

Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá: 

„Vochomůrko, vstávej.“ 

„Ještě se mi nechce,“ zívl si Vochomůrka. 

Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okenice. 

„Venku už je jaro,“ povídá. 

„A kdo za to může?“ zabručel Vochomůrka a ukázal na hodiny s jednou 

ručičkou:  

„Můžou za to tyhle hodiny!“ 

„Tak už vstávej,“ řekl Křemílek. 

„Až se protáhnu,“ zívl si Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval 

se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. 

Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou vystřídaly jaro, 

léto, podzim a zima. Taky venku na pasece hned svítilo sluníčko, hned hřměla 

bouřka a foukal vítr a padal sníh. 

„Ty nešiko,“ povídá Křemílek. 

Vtom se udělal tak silný _____________, že se ručička na hodinách 

zadrhla. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, Vochomůrka nestihl a 

dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá: 

„Za všechno můžou hodiny s jednou ručičkou.“  



 

1) Velice pečlivě si přečti text. Pokud si vše nepamatuješ, vyhledávej odpovědi 

v textu. 

2) Odpověz na tyto otázky: 

 

Jak se jmenoval mužíček, který spal pod červenobíle pruhovanou peřinou? 

 

Jmenoval se ____________________. Byl spíše _______________________.  

  

Jak se jmenoval mužíček, který spal pod modrobíle pruhovanou peřinou? 

 

Jmenoval se ____________________. Byl spíše _______________________.  

 

3) Kolik ručiček měly hodiny ve světnici? 

 

Hodiny měly __________________________________. 

 

4) Který z mužíčků nechtěl vstávat? 

 

Nechtěl vstávat ________________________________. 

 

5) Jaké roční období bylo? 

Bylo _______________________. 

 

6) Jakou částí těla vrazil Vochomůrka do hodin? Vyber správnou možnost: 

 

a) hlavou 

b) nohou 

c) loktem 

d) čelem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


