
Český jazyk – 22.3. -26.3. 

3. ročník SpCH1 

 Opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P 

 PS 2. díl str. 19/ cv. 1, 2, 3  

 Vyplnit pracovní list – cvičení 2 - opsat do sešitu 

 Čítanka str. 88-89 – článek několikrát hlasitě přečti a vypracuj úkoly pod textem 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/  

Vyjmenovaná slova po P 

1. Podle toho, jaký význam mají neúplná slova v tabulce, doplň i,í/y,ý:  

 

 

   

             
 

 

 

Slep__š je chráněný plaz. 
 

Slep__š mi knížku lepidlem? 

P__cha je lidská vlastnost, přílišné 
sebevědomí. 

Au, trn na růži p__chá! 
 

Zloděj p__ká ve vězení. Hrajeme na schovávanou, p__ká 
Honzík. 
 

Včely přenášejí p__l z květu na květ. 
 

 Už jsi dneska něco p__l? 

https://skolakov.eu/


3.  Doplň i,í/y,ý: 

 

slep__ce se čep__ří, skály z p__skovce, kop__tka antilop, nap__navé 

osudy, rosa se třp__tila, p__lník na nehty, přep__chový zámek, 

pap__rové p__tlíky, p__chlavé oči, zap__řila se studem, p__šná 

princezna, divoká op__ce, p__semka z matematiky, zap__skej na 

p__šťalku, dětské p__skoviště, vytrhávat p__r, Pep__k klop__tl, up__l ze 

sklenice, čertovo kop__tko 

   

3. K příbuznému slovu v tabulce, napiš slovo vyjmenované : 

pyšný  začepýřit se  

pytlovina  třpytka  

klopýtání  sudokopytník  

chmýříčka  přepych  

netopýří  rozdmýchat  

zatřpytit se  pytlačit  

pýchavka  ptakopysk  

kopýtko  slepýší  

 

 

4. Zatrhni správně napsaná slovní spojení 

☐pišná princezna                                    ☐krasopisná písmena 

☐propíchnutý míč                                      ☐jehla píchá 

☐lehké pírko                                              ☐plátěný pitlíček 

☐pišnit se cizím peřím                               ☐žít v přepichu 

☐krasopisná písmena                                ☐pitlačit v lese 

☐najít v lese píchavku                                ☐pícha předchází pád 

☐písek na pláži                                           ☐propíchnutý míč 



JARO 
 

To to utíká 
J. Wykrent 

 
 

_________, léto, podzim, zima, 

čtyři roční ______________ 

I když zima bývá ____________  

nikdo ___________ se nezlobí, 

že už jaro zlatým ______________ 

____________ k létu odmyká. 

Tak proč ____________ šeptá mámě: 

„___________ ! To to utíká!“                                

Přečti si jarní báseň. Tvým úkolem bude slova nastříhat a správně 

nalepit tak, aby báseň dávala smysl.  

z nás děvče cestu jaro 

táta období klíčkem prima 



 

 


