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Prázdniny skončily a Jana se chystá do školy. Maminka jí koupila novou aktovku  
i penál. Jestlipak bude ve škole i Eda? Byl celý rok na cestách. Kéž by se už vrátil!

Co dělali o prázdninách? A co jste dělali vy?  
Doplň jména do vět a cvičení napiš.

a)	 Spočítej	větné	celky.	Najdi	souvětí.
b)	 Urči	druhy	vět.	Spočítej	slova	ve	větách.
c)	 Vytleskej	všechna	podstatná	jména	a	spočítej	slabiky.	
d)	 U	vlastních	jmen	naznač	hláskovou	stavbu	slov.
e)	 Najdi	slova	s	dvojhláskou.

a)	 Povídejte	si,	co	se	o	prázdninách	přihodilo	vám,	co	jste	zažili.
b)	 Proč	bude	potřebovat	Jonáš	pomoc?	Dej	si	jednu	ruku	za	záda	nebo	do	kapsy	a	zkus	si	

připravit	věci	z	aktovky	na	lavici	a	zase	sklidit.	Je	to	snadné?	
c)	 U	podtržených	slov	urči	slovní	druhy.

procestoval	kus	světa.
se	vdala.
si	zlomil	ruku.
se	těšila	na	Edu.
navštívil	zoo.
naučila	se	malovat.

Eda je tu! Směje se od ucha k uchu, když mě vidí. Drží mi místo. Budeme sedět zase 
spolu v druhé lavici. Paní učitelka Cibulová se během letních prázdnin vdala a nyní 
se jmenuje Pokorná. Jonáš si na táboře zlomil ruku. Aktovku mu do třídy přinesla 
jeho maminka. Budeme Jonášovi pomáhat, aby vše zvládnul.

Milé děti,
možná si vzpomínáte, že Janin kamarád Eda byl celý loňský rok s rodiči  
na cestách. Janě posílal pozdravy z různých koutů světa. Ta mu na oplátku 
psala, co se děje doma. Letos se Eda vrátil nazpět a chystá se do třetí třídy 
ve své staré škole. Těší se na své kamarády i na paní učitelku, která mu 
posílala úkoly, když byl pryč. Ze začátku bude Eda potřebovat učivo  
z druhé třídy zopakovat, stejně tak jako všechny ostatní děti. 

PŘIPOMEŇ SI
Mluvíme ve větách. 
Věty jsou oznamovací, tázací,  
rozkazovací nebo přací.
Věty se skládají ze slov.  
Slova dělíme na slabiky. 
Slabiky se skládají z hlásek.  
Napsaná hláska je písmeno.
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3OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 2. ROČNÍKU   I  ČESKÝ JAZYK

Jeden žák vymyslí slovo. Soused v lavici toto slovo zopakuje a přidá další slovo. Další 
žáci v řadě zopakují, co říkali žáci před nimi a přidají jedno slovo tak, aby vznikla 
věta, která dává smysl. Cílem je vymyslet co nejdelší smysluplnou větu, kterou si 
děti celou zapamatují.

Obměna: Děti mohou říkat slova jen od určitého písmene.

Září
Nevím, proč se první podzimní měsíc jmenuje září. Sluníčko už tolik nezáří jako  
v létě a ráno je často mlha. Nezáří ani voda v rybníku. Nezáří tráva, protože její stébla 
už vybledla. Nezářím ani já, protože prázdniny skončily. Musím jít zase do školy. 
Nastanou mi povinnosti. Budu dělat domácí úkoly. Může mi to někdo vysvětlit?

a)	 Našel	bys	vysvětlení,	proč	se	tento	měsíc	jmenuje	září?	Najdi	na	internetu.
b)	 Proč	chodíme	do	školy	a	musíme	plnit	školní	povinnosti?
c)	 Nahraď	slovo	nezáří	v	textu	jinými	slovesy.
d)	 Najdi	slovo	se	slabikotvorným	r,	l.
e)	 Vyhledej	slovo	s	dvojhláskou.

Uspořádej slova na řádku do vět, doplň vhodná znaménka a věty napiš. 
Urči druhy vět.

Doplň chybějící hlásky a cvičení přepiš. S některými slovy utvoř věty.

Přidávej slova do vět podle vzoru.

školní	 září	 V		 nový	 začíná		 rok
koho	 Na	 nejvíce	 ses	 těšil	
pozor	 hodině	 dávej		 Při	 dobrý
máš		 žákovské	 Ať	 jedniček		 v	 knížce		 	hodně

m_síc	zář_,	školn_	řá_,	vychá_ka	do	př_rod_,	ostrá	tu_ka,	d_ležitý	_kol,	nová	kní_ka,	š_kovná	
pom_cka,	ch_tré	dě_če,	chutn_	obě_,	krátká	přestá_ka,	sp_chat	dom_

Ája	čte.	 Vašek	píše.	 Maminka	vaří.	
Ája	čte	knížku.	 Zahradník	zalévá.	 Ptáci	zpívají.
Ája	čte	novou knížku.	 Katka	cvičí.	 Děti	si	hrají.
	 Autobus	jede.	 Roman	čte.

Pes	štěká.
Míč	letí.
Jana	mává.
Dítě	brečí.	
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3 ČESKÝ JAZYK   I  STAVBA VĚTY

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉSTAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ
Slova jsou ve větě uspořádána podle určitých pravidel. Věta má svoji stavbu.

Školy půjdeme do zase pondělí v.     V pondělí půjdeme zase do školy.
? ?Co je správně

Ježek
Na zahradě se nám usídlil ježek. Bydlí pod hromadou větví, kterou tatínek připravil 
na táboráky. Říkáme mu Pepík. Staráme se o něj. Dáváme mu na přilepšenou psí 
konzervy, aby přečkal celou zimu. Ježek je hmyzožravec. Nejraději má žížaly  
a slimáky. Na jaře nás nejspíš opustí, protože miluje svobodu.

Dáreček
Ája k malé dostala štěňátko narozeninám 
ním na  s Chodí procházky
Jmenuje Zlobík se
ještě Doma loužičku někdy udělá 
Je dáreček to pěkný

Najdi na rozházených 
lístcích názvy dvou 
domácích mazlíčků.

Utvoř ze slov co nejvíce různých vět.

1.	 Spočítej	větné	celky.
2.	 Vypiš	do	sešitu	věty	jednoduché.
3.	 Podtrhej	slovesné	tvary.	
4.	 Kolik	určitých	slovesných	tvarů	má	věta	jednoduchá?
5.	 Už	jsi	někdy	zachraňoval	ježka?	
6.	 Umíš	dostat	ježka	z	klece?

1.	 Uspořádej	slova	do	vět	a	věty	přepiš	do	sešitu.
2.	 Vysvětli	význam	poslední	věty.
3.	 Máš	nějakého	domácího	mazlíčka?	Jak	se	o	něj	staráš?

Maminka	 vařit	 oběd
Ája	 	 učit	 prvouka
tatínek	 pracovat	 zahrada
babička	 přijet	 návštěva

Vzor: 
Maminka vaří oběd. 
Maminka pracuje na zahradě.
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3STAVBA VĚTY  I  ČESKÝ JAZYK

Vzor:

Prodavač  prodává   

           zboží.

Tvoř věty se slovesy podle obrázku.

Postup:
1.	 Vyhledáme	slovesný	tvar.
2.	 Kdo	prodává?
3.	 Odpověď:	prodavač.
4.	 Co	dělá	prodavač?
5.	 Prodavač	prodává.
6.	 Základní	skladební	dvojice	je:	Prodavač	prodává.
7.	 Další	dvojice:	Co	prodává?	Zboží.

skákat,	houkat,	bzučet,	růst,	schovávat,	běhat,
zelenat,	padat,	rýt,	koukat,	sbírat

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICEZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

Věta je uspořádaný celek složený ze slov, která k sobě patří.
Slova, která k sobě patří, vytvářejí skladební dvojice.
Dvojici slov, ve které se můžeme ptát oběma jejími členy na sebe navzájem, 
říkáme základní skladební dvojice.

Co kdo dělá?

Prodavač	prodává	zboží.	Kadeřnice	češe	vlasy.	Lékař	 léčí	nemocné	 lidi.	Kominík	vymetá	
špinavé	komíny.	Zedník	staví	nové	domy.	Řidič	řídí	auto.	Učitelka	učí	děti	ve	škole.

a)	 Vyhledej	slovesa.
b)	 Vyhledej	skladební	dvojice.
c)	 Ve	které	dvojici	se	můžeme	ptát	jedním	členem	na	druhý?
d)	 Vypiš	do	sešitu	základní	skladební	dvojice.

15



3 ČESKÝ JAZYK   I  NAUKA O SLOVĚ

Najdi na obrázku slova příbuzná. 

Tvoř slova s daným kořenem slova.

Rozděl slova do skupin podle kořene.

Najdi slova, která nepatří do řady 
příbuzných slov.

Soutěž ve skupinách.

za	 	 a	 vy	 ec	 po	 it
o hrad	 it	 při	 let	 ět	 vy	 stav	 ař	
pře	 	 ník	 od	 	 adlo	 do	 	 ba

	předpona	 kořen	 příponová	část
	 po	 ryb	 ný
	 	 hlas	 atel
	 zá	 vod

lednice,	listopad,	lední,	bytové,	slyšet,	ledňáček,	poslyšte,	kovat,	ledovec,	listí,	okovat,	listnatý,	
neslyšně,	lísteček,	byt,	kovárna,	bytná,	neslyšící,	nábytek,	kovář

a)	 opasek,	pásek,	pásovec,	paseka,	 
připásat	se

b)	 lisovat,	listí,	lis,	výlisek,	vylisovat
c)	 ledový,	lední,	ledovec,	lednice,	

polednice

a)	 Pište	1	minutu	co	nejvíce	příbuzných	
slov	 k	 různým	 kořenům.	 Vyhrává	
skupina,	která	napíše	co	nejvíce	slov.

Kořen:	ryb,	škol,	uč,
Vymýšlejte	další	kořeny	slov.

b)	 Vymysli	větu	ze	slov	se	stejným	
kořenem.

ník

a ovky

ovod

ovodní

ní

po

eň

stvo

vod

Slova příbuzná – kořen, předpona, příponaSlova příbuzná – kořen, předpona, přípona

Slova příbuzná jsou slova, která spolu významově souvisí a mají společný  
kořen slova. Kořen slova je část slova, kterou nelze dál členit na menší 
významové části. Slova mohou mít předponu a příponovou část.

Vzor: 
voda, vodovod, povodeň, návod
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3NAUKA O SLOVĚ   I  ČESKÝ JAZYK

Jana vyrostla a zjistila, že její kolo je na ni už malé. Léto bez kola si neuměla 
představit. Tatínek šel s Janou koupit do obchodu kolo nové. V obchodě měli 
mnoho různých kol, až Janě oči přecházely. Nemohla se dlouho rozhodnout, tak ji 
prodavač mezi koly provedl a vysvětlil jí, se kterým kolem se jí bude nejlépe jezdit. 

a)	 Všimni	si	různých	tvarů	slova	kolo.
b)	 Říkej	různé	tvary	slov	léto,	tatínek,	Jana,	prodavač.
c)	 Vytleskej	slova	podle	slabik	a	naznač	jejich	hláskovou	stavbu.
	 kolo,	léto,	provedl,	dlouho

Tvoř různé tvary slov s předložkami.

	na	 	 bez	 	 do	 	 pod	
 o strom	 s	 dívka	 v		 auto	 nad
	 u	 	 na	 	 k	 	 okolo

Uhodneš?

Sedí	pán	na	vršku,	 Železná	boudička,	
měkkou	má	podušku,	 dvířka	jen	maličká,
často	se	smekne,	 často	je	otvírá,	
nic	se	nelekne.	 se	zoubky	hlavička.
klobouk zámek

Josef Vinárek – Hádej co je co

a)	 Čti	výrazně.	Všimni	si,	na	kterých	
slabikách	zesílíš	hlas.

STAVBA SLOVA, SLOVNÍ PŘÍZVUKSTAVBA SLOVA, SLOVNÍ PŘÍZVUK

ryba

rybník

rybář

SL
O

VA
  

PŘ
ÍB

U
ZN

Á

ryba, ryby, rybě, rybu

rybníku, rybníkem, rybníka

rybáři, rybářem, rybářův RŮ
ZN

É 
TV

A
RY

  
JE

D
N

O
H

O
 S

LO
VA

Zesílení hlasu říkáme  
SLOVNÍ PŘÍZVUK.

Slovní přízvuk bývá v češtině 
nejčastěji na první slabice nebo  

na jednoslabičné předložce.
Některá slova ve větě přízvuk 

nemají – jsou to slova bezpřízvučná.
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3 ČESKÝ JAZYK   I  VYJMENOVANÁ SLOVA

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, 
lýko, lyže, pelyněk, plyšLL

plýtvat vzlykat lysý lýtko lýko

slyšet mlýn blýskat	se polykat plynout

lyže pelyněk plyš

Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po L. Můžeš si pomoci vytleskáváním.
Doplň vynechané slovo v řadě vyjmenovaných slov.

slyšet,																																	,	blýskat	se	 polykat,	plynout,																																		
lyže,																																		,	plyš		 vzlykat,	lysý,																																		
lýtko,																																	,	lyže	 																																	,	polykat,	plynout

Vysvětli význam příbuzných slov a říkej další.

slyšet	 –	slyšitelný,	nedoslýchavý, 
	 			neslýchaný	
mlýn		 –	mlýnský,	mlynář,	mlýnice
blýskat	se		 –	blýskavé,	blýskavice,	blýskání
polykat	 –	polykání,	zalykat	se,	spolykat
plynout	 –	plyn,	oplývat,	splývat	
plýtvat		 –	plýtvání,	vyplýtvaný,	neplýtvat
vzlykat –	vzlykání,	zalykat	se,	vzlykot

lysý	 –	lyska,	lysina,	lysinka
lýtko		 –	lýtkový
lýko		 –	lýčený,	lýkožrout,	lýkovec
lyže	 –	lyžovat,	lyžař,	zalyžovat
pelyněk		–	pelyňkový
plyš		 –	plyšový

mlýýn  XX  mlíít!!!!!!
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3VYJMENOVANÁ SLOVA   I  ČESKÝ JAZYK

Rozhodni, ke kterému vyjmenovanému slovu patří slova příbuzná.

Doplň i, í nebo y, ý a cvičení přepiš do sešitu.

Zahrajte si hru. Jeden žák řekne slovo příbuzné. Ostatní budou hledat, ke 
kterému vyjmenovanému slovu patří.

Vypiš z vyjmenovaných slov všechna slovesa.

mlýnek	na	kávu	 mlýn	 blízká	plynárna	 plýtvat
	 slyšet	 	 lyže
	 lýko	 	 plynout
Lysá	nad	Labem		 lýko	 škodlivý	lýkožrout	 lýko
	 lysý	 	 lýtko
	 plyš	 	 být

l_žařské	boty,	nabl_skané	auto,	zal_ká	se	pláčem,	bl_ží	se	l_stopad,	hořký	pel_něk,	rohl_k	 
s	máslem,	 sladké	 l_zátko,	 L_sá	 hora,	 bl_skavý	 pl_šek,	 usl_ším	 tě,	 zb_tečný	 sl_b,	 hezká	 
ml_nářka,	 rozpl_vá	 se	 na	 jazyku,	 nesl_šná	 chůze,	 kapky	 rosy	 se	 bl_štěly,	 l_bezná	 dívka,	 
nal_čený	obl_čej,	ob_čejná	l_ska	s	jablky,	l_heň	kuřat,	do	L_tomyšle

mlýn	(mlýnek)		 mlít	(obilí	ve	mlýně,	kávu	v	mlýnku)
Na	kopci	stojí	větrný	mlýn.	 Řezník	bude	mlít	maso.

Blýská	se	(při	bouřce,	třpytí	se)	 blízká	(=	blizoučká	–	ves,	obec,	hora)
Při	bouřce	se	blýská.	 Petra	je	moje	blízká	kamarádka.

lysá	(holá)	 lísá	se	(mazlit	se,	hladit)
Dědeček	má	lysou	hlavu.	 Koťátko	se	ke	mně	lísá.	

lyska	(=	vodní	pták)	 líska	(keř	s	lískovými	ořechy)	
Na	rybníku	plave	lyska	s	mláďaty.	 Otrháme	ořechy	z	naší	lísky	na	zahradě.

lyže	(k	lyžování	na	sněhu)	 líže	(zmrzlinu)
K	Vánocům	jsem	dostal	nové	lyže.	 Jana	líže	sladkou	zmrzlinu.

ROZLIŠUJ!
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3 ČESKÝ JAZYK   I  PODSTATNÁ JMÉNA

Hurvínek skloňuje kočku.
„...něco pořádného skloňuj! Kočku například.“
„Kočku domácí nebo kočku divokou?“
„Ani domácí, ani divokou, prostě kočku!“
„První pád: Kdo? Co? – Prostě kočka!“
„Jaké prostě? Kočka! První pád: Kdo? Co? – Kočka! Druhý pád: Bez…no?“
„Jak to bez?“
„No bez koho…bez koho, bez čeho…no?“
„My se to učíme jinak.“
„Tak se to budeš učit takhle!“
„My se to učíme bez bez…bez…bez…bez bez! My se učíme koho, čeho…“
„Bez koho, bez čeho je názornější! Tak kočka bez…no?“
„Bez ocasu.“

František Nepil, Vladimír Straka – Hurvínek skloňuje kočku

a)	 Poslechněte	si,	jak	Hurvínek	skloňuje	kočku.	Najdi	ukázku	na	internetu.

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN, PÁDOVÉ OTÁZKYSKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN, PÁDOVÉ OTÁZKY

Podstatná jména jsou ohebná = skloňují se = jedno podstatné jméno má více tvarů.

strom
ke stromu

za stromem
stromy

kol
kola

na kola
koluknih

knihy
knih

knihou
knihami

1. pád KDO? CO? pán, sova, lavice
2. pád KOHO? ČEHO? bot, přátel, auta
3. pád  KOMU? ČEMU? Petrovi, mamince, očím
4. pád  KOHO? CO? muže, Jirku, domy
5. pád  OSLOVUJEME, VOLÁME mámo, Petro, Alíku
6. pád  (o) KOM? (o) ČEM? sestře, Vánocích, knize
7. pád  (s) KÝM? (s) ČÍM? učitelem, Věrou, tužkou

Podstatné jméno mění svůj tvar podle pádů.

SEZNÁMENÍ S PÁDY. UKÁZKA RŮZNÝCH SLOVSEZNÁMENÍ S PÁDY. UKÁZKA RŮZNÝCH SLOV
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3PODSTATNÁ JMÉNA   I  ČESKÝ JAZYK

Skloňuj slovo kočka podle pádových otázek.

Doplň do vět vhodný tvar podstatného jména kočka a říkej, v jakém pádu 
slovo je.

Urči pád vyznačených podstatných jmen. 

 jedna číslo	jednotné více číslo	množné
1.	pád		 kdo,	co?		 kočka	 kočky
2.	pád		 koho,	čeho?	 kočky	 koček
3.	pád		 komu,	čemu?		 kočce	 kočkám
4.	pád		 koho,	co?	 kočku	 kočky
5.	pád		 oslovujeme,	voláme		 kočko	 kočky
6.	pád		 (o)	kom,	(o)	čem?	 kočce	 kočkách
7.	pád		 kým,	čím?	 kočkou	 kočkami

Naše											se	jmenuje	Šklíba.	Jmenuje	se	podle										z	Alenky	v	říši	divů.											Šklíbě	dáváme	
kočičí	granule.	Naši												můžete	vidět,	jak	vysedává	na	okně	a	sleduje	ostatní											ze	
sousedství.	„												Šklíbo!“	volám	na	ni,	když	si	s	ní	chci	hrát.	O	naší													bych	vám	mohla	
dlouho	vyprávět.	S													Šklíbou	je	velká	legrace.

Boží	mlýny	melou	pomalu,	ale	jistě.
Co	je	šeptem,	to	je	s	čertem.
Jak	se	do	lesa	volá,	tak	se	z	lesa	ozývá.
Co	můžeš	udělat	dnes,	neodkládej	na	zítřek.

Lepší	vrabec	v	hrsti,	než	holub	na	střeše.
Jablko	nepadá	daleko	od	stromu.
Darovanému	koni	na	zuby	nehleď.
Hlad	má	velké	oči.

„Kočka bez šklebu, to už jsem viděla kolikrát,“ pomyslila si Alenka, „ale škleb bez 
kočky! Něco tak zvláštního jsem jakživ neviděla!“ Lewis Carroll – Alenka v říši divů

Vzor: 
Bez práce nejsou koláče. Kdo? Co?...nejsou bez práce? Koláče.

Ptej	se	takovou	pádovou	otázkou,	abys	odpověděl	daným	slovem.
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3 ČESKÝ JAZYK   I  SLOVESA

Vyhledej slovesa v infinitivu. Nahraď je správnými tvary.

Vypiš z vyjmenovaných slov slovesa v neurčitém tvaru.

Vypiš do sešitu slovesa ve tvaru neurčitém (infinitiv). U ostatních sloves urči 
osobu, číslo a čas a utvoř k nim infinitiv.

Utvoř infinitivy k obrázkům.

Já	přicházet	z	velké	dálky.	Jmenovat	se	Ufon.	Má	planeta	nekroužit	okolo	vašeho	Slunce.	 
U	nás	být	větší	zima	než	zde.	Naše	těla	se	dávno	přizpůsobit	této	zimě.	U	vás	já	odložit	některé	
mé	vrchní	části,	protože	mi	být	moc	velké	horko.

Být,	bydlit,……..

vaří,	vrátit,	namaluješ,	moci,	jdou,	psát,	spíme,	říci,	dělám,	pracuje,	zapomenout,	staral	se,	
plakalo,	plavat,	klouzat	 se,	zakopla,	 téci,	vypiješ,	 letět,	čtu,	 jedeš,	vrátit,	 zůstanete,	vědět,	
vozíme,	schází,	voláme,	vychovávat,	odejde,	jel,	uvidím,	umět,	šít,	vykouzlí,	navštívit,	máme,	
upéci,	váží,	spát

INFINITIV – NEURČITÝ TVARINFINITIV – NEURČITÝ TVAR

Infinitiv = tvar slovesa, který nevyjadřuje ani osobu, ani číslo, ani čas. Je to 
neurčitý tvar. Nejčastěji je zakončen na -t / -ti (např. sedět, pracovat, vidět / 
seděti, pracovati, viděti), někdy končí na -ct / -ci (péct, říct, moct / péci, moci, říci).

Vzor:              běžet, utíkat, spěchat,…
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Najdi zvratná slovesa.

Vyhledej zvratná slovesa. Rozlišuj zájmeno se a předložku se.

K obrázku utvoř věty  
se zvratnými slovesy.

Vypiš do jednoho sloupečku zvratná slovesa a do druhého sloupečku slova  
s předložkou se.

Když	se	to	narodilo,	bylo	to	jenom	takové	bílé	nic,	do	hrsti	se	to	vešlo;	ale	anžto	to	mělo	pár	
černých	ušisek	a	vzadu	ocásek,	uznali	jsme,	že	je	to	psisko,	a	protože	jsme	si	přáli	mít	psí	
holčičku,	dali	jsme	tomu	jméno	Dášeňka.	 	 	 	

Karel Čapek – Dášeňka čili život štěněte

a)	 Říkej,	co	dělá	štěňátko.
b)	 U	sloves	urči	osobu,	číslo,	čas.
c)	 Najdi	infinitiv.

Můj	strýček	je	myslivec.	Má	maďarského	ohaře	Bena.	Ben	si	na	lovu	rád	zaštěká.	S	chutí	se	
koupe	v	nedalekém	rybníku.	Se	mnou	si	často	hraje.	Lovecký	pes	se	někdy	nazývá	vyžla.	Se	
strýčkem	si	povídáme	o	zvířatech,	která	žijí	v	lese.	

se	strýcem,	díval	se,	koupali	se,	se	mnou,	hráli	si,	smál	se,	se	Zuzanou,	hýbal	se,	se	sýrem,	
vrátila	se,	se	slovesem,	hlásíme	se,	stará	se,	se	slovem,	podívám	se,	se	sešity,	snaží	se,	objevil	
se,	domnívá	se,	se	zelím,	stěžuje	si,	čepýří	se,	radujte	se,	se	stolem,	usmívá	se,	se	sebou

ZVRATNÁ SLOVESAZVRATNÁ SLOVESA

Zvratné sloveso = sloveso s připojeným zájmenem se, si.    (díval se, přál si)

Vzor: Na hřišti jsme si kopali s míčem.
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VYPRAVOVÁNÍ – NADPIS, OSNOVAVYPRAVOVÁNÍ – NADPIS, OSNOVA

ODSTAVECODSTAVEC 
–	 část	textu,	vyznačená	začátkem	a	koncem.
–	 začíná	na	novém	řádku	a	je	oddělen	mezerou	zleva.

OSNOVA VYPRAVOVÁNÍ 
– plán, podle kterého se řídíme při psaní vypravování.

Vypravování	–	nadpis
1. úvod
2. hlavní část (stať)
3. závěr

Když jsem se vzbudil, nahmatal jsem ještě poslepu 
budík a zamáčkl jej. Znova jsem usnul. Po nějaké době 
mě sluníčko zašimralo v obličeji a já si uvědomil, že 
bych měl rychle vyskočit z postele.
Jejda, zaspal jsem! Rychle jsem se oblékl a utíkal na 
autobus. Na zastávce nikdo nebyl. To je divné, říkal 
jsem si. Asi mi autobus už ujel. Podíval jsem se na 
hodinky, ale čas byl správný. Co se to dnes děje?

a)	 A	najednou	mi	to	došlo.	Vždyť	je	dneska	vlastně	
sobota!	Vydal	jsem	se	zpět	k	domovu.

b)	 Na	zastávku	přišel	pán,	který	venčil	svého	psa.	„Kam	jedeš	chlapče	s	tou	aktovkou	 
o	prázdninách?“	zeptal	se	mě.	Vůbec	jsem	nevěděl,	co	na	to	říci.	Jak	jsem	jen	mohl	
zapomenout	na	prázdniny!

c)	 Zapomněl	jsem	si	změnit	čas	z	letního	na	středoevropský.	Jsem	tu	o	hodinu	dříve!

1.	 Vymysli	nadpis	vypravování.
2.	 Vyber	vhodnou	závěrečnou	část	příběhu	a,	b	nebo	c.	
3.	 Už	se	ti	někdy	stalo,	že	jsi	zaspal?	Vyprávěj.
4.	 Sestav	osnovu	vypravování.
5.	 Vyprávěj	svůj	příběh	podle	osnovy.	Krátké	vypravování	napiš	do	sešitu.	Každý	

odstavec	odděl.	Nezapomeň	na	vhodný	nadpis.
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POPIS OSOBYPOPIS OSOBY

a)	 Popiš	svými	slovy,	jak	vypadá	Mikuláš,	čert,	anděl.
b)	 Vyber	si	jednu	pohádkovou	bytost	a	popiš,	jak	vypadá	a	co	dělá.	Nakresli	obrázek.
c)	 Jaké	charakterové	vlastnosti	má	čert?

Kdo	by	je	neznal!	
Mikuláš s čertem a andělem navštěvují naše domácnosti pravidelně každý rok  
5. prosince. Malé děti věří, že jsou skuteční. My větší se už těchto postav nebojíme, 
protože víme, kdo je pod maskami schovaný. Letos jsme se rozhodli, že se na 
mikulášskou besídku za Mikuláše, čerty a anděly převlékneme a půjdeme navštívit 
mladší spolužáky. Jirka si přinesl z domova masku Mikuláše. 
Na hlavu si posadil vysokou papírovou čepici a kolem brady si omotal bílé umělé 
vousy. Přes ramena mu splýval dlouhý červený plášť s bílým křížem uprostřed.  
V jedné ruce třímal stříbrnou hůl, vyrobenou z dědovy hůlky a alobalu. V druhé 
ruce nesl košík s dobrotami pro děti. 
Když jsme přišli do třídy, Mikuláš Jirka se dětí vyptával, jak se jmenují, jestli byly 
celý rok hodné a jestli nám povědí básničku. Mezitím čerti strašili a zlobili ostatní 
děti, až je andělé i Mikuláš napomínali. Děti nám pověděly básničku, dostaly 
sladkost a my jsme spokojeně odešli. Už nejsme malé děti!
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ZDVOŘILÉ VYSTUPOVÁNÍZDVOŘILÉ VYSTUPOVÁNÍ

Vylušti	křížovku.	Piš	ke	slovům	 
slova	protikladná.

Říkej,	co	je	zdvořilé	a	co	ne.

1. dobro
2.	smutek
3. lež
4. krátký
5. vzadu
6. venku
7.	černá
8.	chytrá
9.	mladý

10.	zima

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

ZDVOŘILÉ	VEDENÍ	ROZHOVORUZDVOŘILÉ	VEDENÍ	ROZHOVORU  
Při rozhovoru se mluvčí střídají a mluví srozumitelně.
Vzájemně se v řeči nepřerušují a neodbíhají od tématu.
Na začátku rozhovoru nezapomenou na oslovení a na konci na slušné ukončení 
rozhovoru.

Způsobu	jednání	a	vystupování,	který	vyjadřuje	respekt	a	úctu	ke	druhým	
říkáme	 .

Mimojazykové prostředky řeči neboli řeč našeho těla 
postoj
pohyby
posunky
gesta
mimika	obličeje

Úkol
Zahrajte	si	na	novináře,	který	přijel	do	školy	udělat	 rozhovor.	Využijte	 i	mimojazykové	
prostředky	řeči.

Co	je	opakem	zdvořilosti?

NEZDVOŘILOSTNEZDVOŘILOST
HRUBOSTHRUBOST

!!!!!!

dobrý den = good day
nashledanou = goodbye 
děkuji = thank you 

AJ
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VYPRAVOVÁNÍ – DOKONČENÍ PŘÍBĚHUVYPRAVOVÁNÍ – DOKONČENÍ PŘÍBĚHU

Přečti	si	příběh	a	potom	ho	vyprávěj	svými	slovy	podle	osnovy.	

Vymysli	k	příběhu	jiné	dokončení.

Vyprávěj	známé	příběhy	podle	
osnovy.	Závěr	příběhu	pozměň	
podle	své	fantazie

Jednoho	 slunečného	 dne	 jsme	 se	 vydali	 
k	 rybníku.	 Bylo	 opravdu	horko.	 Já	 a	můj	 
bratr	Jirka	jsme	se	nemohli	dočkat,	až	skočí-
me	 do	 příjemně	 chladné	 vody	 v	 rybníku	 
za	městem.	

Když	jsme	se	chystali	skočit	do	vody,	najednou	jsme	zaslechli	slabé	naříkání.	„Slyšíš	to?“	zeptal	
se	Jirka.	„Slyším,	zní	to	jako	by	tu	někde	plakalo	dítě.“
Rozběhli	jsme	se	směrem,	odkud	zvuky	přicházely.	V	nedalekém	křoví	jsme	našli	malé	kotě.	
Vypadalo	vystrašeně	a	tence	mňoukalo.	„Čípak	jsi,	mrňousku?“	ptali	jsme	se.	Koťata	ale	mluvit	
neumí,	tak	jsme	ho	vzali	do	náruče	a	odnesli	si	ho	domů.	
Od	té	doby	je	s	námi	pořád	a	už	se	vůbec	nebojí.	Dali	jsme	mu	 
jméno	Kulička	a	je	to	náš	dobrý	kamarád.

Byl	jednou	jeden	malý	Smolíček	pacholíček	a	ten	
bydlel	u	jelena,	který	se	o	něj	staral.	Vždy,	když	
chodil	 jelen	 na	 pastvu,	 varoval	 Smolíčka,	 ať	
nikomu	 neotevírá.	 Smolíček	 vždy	 poslechl.	
Jednou,	když	se	zase	jelen	pásl	na	pastvě	a	Smolíček	zůstal	sám	doma,	ozvaly	se	za	dveřmi	líbezné	
hlásky:

Smolíček	zapomněl	na	varování	jelena	a	otevřel	dveře.	Za	dveřmi	stály	jeskyňky.	„Pojďte	dál,“	řekl	
Smolíček	jeskyňkám,	„uvařím	vám	čaj.“	Jeskyňky	byly	rády	a	Smolíčkovi	poděkovaly.	
a)	O	Červené	karkulce								b)	O	dvanácti	měsíčkách								c)	O	neposlušných	kůzlátkách

„Smolíčku pacholíčku, otevři nám svou světničku,
jen se trošku ohřejeme, hned zase půjdeme.“

OSNOVA

O	Smolíčkovi
1. Smolíček zůstal sám doma.
2. Na Smolíčka zaťukaly jeskyňky.
3. Jeskyňky si se Smolíčkem daly čaj.

1. Úvod – u rybníka
2. Hlavní část – zápletka (podivné zvuky)
 – rozuzlení (nález kotěte)
3. Závěr – nový kamarád
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Už	jsi	někdy	vyplňoval/a	nějaký	tiskopis?		Popovídej	si	s	rodiči	o	tom,	které	
tiskopisy	používají.

Složenku vyplňujeme, když chceme poslat někam peníze. 

Podací lístek přikládáme k balíku nebo doporučenému dopisu.

Dotazník je formulář s otázkami, na které odpovídáme.

Přihlášku vyplňujeme tehdy, když se chceme někam  
přihlásit – na střední školu, na kroužek,…

Vybírej,	který	tiskopis	použiješ,	když:

a)	 chceš	zaplatit	nájem
b)	 se	chceš		přihlásit	na	klavír
c)	 chceš	poslat	doporučený	dopis
d)	 se	chceš	přihlásit	na	gymnázium
e)	 se	chceš	zapojit	do	průzkumu	veřejného	mínění
f)	 chceš	poslat	balík	

ELEKTRONICKÉ	FORMULÁŘE

V dnešní době se často používají 

elektronické formuláře umístěné 

na internetu. Najděte na 

internetu elektronický formulář 

VZP do KLUBU PEVNÉHO 

ZDRAVÍ.

TISKOPISY jsou předtištěné listy papíru k vyplnění. Někdy jim říkáme také formuláře, 
blankety nebo dotazníky. Tiskopisy vyplňujeme	čitelně	a	přesně.

JEDNODUCHÉ TISKOPISYJEDNODUCHÉ TISKOPISY
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Napiš	dopis	rodičům	ze	školy	v	přírodě.

Zopakuj	si	psaní	adresy.

Která	adresa	je	napsaná	správně	a	která	chybně?	Vysvětli.

a)	 Vyhledej	v	dopise	pozdrav,	oslovení,	rozloučení	a	podpis.

1.	jméno
2.	ulice
3.	město
4.	směrovací	číslo

Pan maminka Rodina kamarád

Jiří Konvička Konečná 25 Blažkova Petr Soukup

Akátová 245 Ústí nad Labem Koperníkova Hromádkova 45

Kobylisy 400 01 Bílina 

182 02  418 01

Kamila Nováková
ŠvP Krásno
Žihle
3 3 1 6 5

Znáš svou adresu? Napiš ji.

POZDRAV Z VÝLETU, DOPIS, ADRESAPOZDRAV Z VÝLETU, DOPIS, ADRESA

Dopis – písemná zpráva od jedné osoby (odesílatele) druhé osobě (adresátovi). 
Dopis	by	měl	obsahovat:	pozdrav, oslovení, vlastní sdělení, rozloučení a podpis. 
Dopis vkládáme do obálky, na kterou napíšeme adresu a nalepíme poštovní 
známku.  
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Listopad
Děti	mají	různé	koníčky.	Alenka	tančí	v	divadle.	Pavel	běhá	závodně	na	běžkách.	Jiří	hraje	
na	bubny.	Růženka	chodí	na	kroužek	vaření	a	šití	pro	děvčata.	Petr	navštěvuje	každé	úterý	
modelářský	kroužek.	Děti	chodí	na	kroužky	rády.

Honza	pracuje	s	tatínkem	na	zahradě.	Tatínek	ho	učí	rýt	půdu.	S	dědečkem	zasadí	nové	
stromky.	Budou	sázet	jabloně,	hrušně	a	meruňky.	Všichni	se	těší,	až	budou	stromky	plodit	
ovoce.	Honza	má	nejraději	hrušky	pro	jejich	sladkou	chuť.

Roman	je	nemocný.	Dostal	zánět	slepého	střeva.	Musel	na	operaci.	V	nemocnici	bude	
týden.	Kamarádi	 ze	 třídy	k	němu	přijdou	na	návštěvu.	Přinesou	mu	úkol	 a	 také	něco	 
ke	čtení.	Lékaři	i	sestřičky	v	nemocnici	jsou	na	něj	hodní.	Stejně	se	ale	moc	těší	domů.

Prosinec
Chtěl	bych	být	obyvatelem	Bystřice.	Nikdy	nebudu	bít	svého	psa.	Budeš	se	mnou	bydlet	
na	dovolené?	Máte	v	bytě	starý	nábytek?	Bydžov	je	město	nebo	vesnice?	Postav	pro	dobytek	
nějaký	pěkný	příbytek.	Vánoční	obyčeje	se	nemění.	Zbyněk	je	bystrý	hoch.	

Zbyšek	odbyl	domácí	úkol.	Odbila	půlnoc.	Petr	odbil	přihrávku.	Pokrývač	pobil	střechu	
hřebíky.	Žižka	dokázal	pobít	hodně	nepřátel.	Hajný	nabil	svou	pušku.	Chci	dobít	svůj	
mobil.	Býložravci	se	pasou.	Býk	je	také	býložravec.	Babička	žila	v	bídě.

strakatý	býček,	hbitě	pobíhal,	neobyvatelný	byt,	bílá	mlha,	žák	zlobil,	těžká	bitva,	obyčejný	
den,	 hodiny	 bijí,	 přebytečný	 nábytek,	 rozbitá	 krabička,	 velký	 zbytek,	 kabina	 letadla,	
příjemná	bytná,	sbírka	známek,	bylinkové	čaje,	pěkný	film,	fyziku	nemáme,	fyzická	zátěž
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Leden

Únor

Z	dálky	se	ozval	sotva	slyšitelný	zvuk.	Moje	babička	nedoslýchá.	Mlynář	bude	mlít	mouku	
ve	mlýně.	Mlynářka	ve	mlýnici	pomáhá.	V	obchodě	nám	umožní	umlít	čerstvou	kávu	 
v	jejich	mlýnku.	Lidka	se	zalyká	pláčem.	Polykej	pomalu!	Máme	rádi	plyšové	hračky.

lízat	zmrzlinu,	blíží	se	listopad,	pomlít	mák,	zbytečný	slib,	lyžařský	pobyt,	rozbitý	plynoměr,	
líbezná	dívka,	bíle	nalíčený	obličej,	oplývat	štěstím,	lískové	oříšky,	blýskavá	náušnice,	
nalíčená	past,	lýkožrout	škodí,	plynová	kamna,	líheň	kuřat,	obyčejná	líska	s	jablky

pták	 lyska,	 lýtkový	 sval,	 blízká	 plynárna,	 plyšové	 hračky,	 lysá	 hlava,	 knihy	 v	 polici,	
neplýtvej	elektřinou,	lyžaři	lyžují,	polykač	ohně,	přírodní	lýko,	pelyňkové	kapky,	bylinková	
pomazánka,	slyším	vzlykání,	neplivej	na	zem,	plýtváte	jídlem,	národní	strom	lípa,	lítostivá	
Lidka

My	se	těšíme	domů.	Podáš	mi	tu	knížku?	Milena	myslela	na	kamarádky.	Umyj	se	mýdlem!	
Mýdlo	dělá	mydlinky.	Budu	mít	narozeniny.	Maminka	 je	milá.	Dědeček	se	mýlil.	Čas	
rychle	míjí.	Děti	se	myjí	v	umyvadle.	Umím	dobře	plavat.	Babička	míchá	v	míse	těsto.

Vlaštovky	polykají	hmyz.	My	se	nezlobíme.	Svědomitý	žák	plní	každý	úkol	včas.	Myši	
škodí	lidem.	Hlemýžď	má	ulitu.	Na	mýtině	sbíráme	borůvky.	Dřevorubci	budou	mýtit	les.	
V	myslivně	žije	myslivec.	Před	odchodem	pečlivě	zamykej.	Auto	dostalo	smyk.

Houslista	smýká	smyčcem	po	houslích.	Babička	smýčí	dům.	Rozdmýchej	oheň.	Na	louce	
poletuje	chmýří	pampelišek.	V	obchodě	se	ochomýtal	zloděj.	V	Litomyšli	se	narodil	Bedřich	
Smetana.	Vysoké	Mýto	je	staré	české	město.	Zamykáš	kůlnu	s	nářadím?
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Červen
1.	 Doplň	chybějící	hlásky.

a) Hro_ je velký sudokop_tník. Adaptoval se k ž_votu ve vodn_m prostředí. Dříve b_li 
hroši pokládáni za příbuzné prasat. Hroch je b_ložravec. Pomocí zubů v_rývá ze dna 
oddenky a kořeny rostl_n nebo spásá plovoucí rostl_ny. Hroši v_borně plavou. Jsou 
to nejnebezpečnější savci Afriky.

b) Urči slovní druhy ve vyznačených slovech.
c) Vypiš všechna zvířata z vyjmenovaných slov a seřaď je podle abecedy.
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