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3 OPAKOVÁNÍ: VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, SLOVA S DVOJHLÁSKOU, SLABIKOTVORNÉ L, R, M

OPAKOVÁNÍ 2.  ROČNÍK – VĚTA, SLOVO, SLABIKA

1

2

3 4

Do rámečku zapiš počet slov ve větě. Slova rozděl na slabiky. Zakroužkuj, zda se 
jedná o větu oznamovací (O), tázací (T), rozkazovací (R), nebo přací (P). 

Spoj vhodné dvojice slov k sobě pastelkami. Utvoř ze slov krátké věty a napiš je. 

Vyškrtej slova, ve kterých není dvojhlás-
ka au, ou nebo eu. Zakroužkuj slovesa.

Vybarvi políčka se slovy se slabi-
kotvornými souhláskami l, r, m.

Napiš nejdelší slovo:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Prázdniny skončily.

Těšíš se do školy?

Připrav si aktovku.

Ať se ti ve škole daří.

loupežník, kolo, klobouk, aktovka, auto, letadlo, 

prázdniny, autobus, volavka, koule, Praha, astronaut, 

minout, moucha, euro, doupě, houkat, sloup, 

rampouch, pavouk, Austrálie, robot, gauč, louka, 

meloun, slovo, trouba, kouzlo

O   T   R   P
O   T   R   P
O   T   R   P
O   T   R   P

nastal
odlétají

hrabeme podzim
ovoce

listí
uklízíme

sklízíme

OO RRTT PP

zahradu
vlaštovky

osm

rak

prst

les
plž

Brno

mrká vrána

vrká

mlha drolí

kroupy

srnka

hlt

slza

vlk

koule

sedm

krk
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3ABECEDA, POŘADÍ PÍSMEN, ŘAZENÍ SLOV

ABECEDA, POŘADÍ PÍSMEN, ŘAZENÍ SLOV

Brázdí tratě, míjí meze,
celou abecedu veze.

Písničku si cestou brouká,
silný vítr ale fouká.

Odfoukl pár písmenek.
Najdi je a napiš hned!

1

2

Vylušti křížovku.

Dopiš chybějící velká i malá písmena abecedy 
a domaluj, co by mohlo ve vagóncích být.

zahrada s ovocnými stromy

opak slova špatně

zdrobnělina slova věnec

provádí nějakou práci

druhý den v týdnu

chlapecké jméno od E

první písmeno abecedy

Tajenka:        nám usnadňuje 

vyhledávání slov například v encyklopediích, 

ve slovnících či jmen v telefonním seznamu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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3 VÝZNAM SLOV

VÝZNAM SLOV

1

43

2

Zakroužkuj stejnou barvou slova významem podřazená.

Piš slova podřazená.Vybarvi slova souřadná stejnými barvami. 
Obrázek dokresli.

Vyškrtej slova, která do  řady souřadných slov nepatří. Do  rámečku napiš slovo 
nadřazené.

nemoc

povolání

zvířata

houby

nářadí

stromy

vlastnosti

chřipka

neštovice

a) srdce, plíce, mozek, žaludek, kostým, ledviny, játra, slezina, střeva

b) štěně, kotě, koza, jehně, kuře, kachně, hříbě, house, tele, holoubě

c) gymnastika, atletika, lyžování, krasobruslení, plavání, tenis, fotbal, hokejista

d) Němcová, Erben, Čapek, Žáček, Lada, kniha, Sekora, Foglar, Drda, Štorch

sokol

Česko

babička

zarděnky

syn

maminka

Vltava

Domažlice

vnučka

angína

sýkorka

vrána

Slovensko

Labe

Brno

slavík

Plzeň

Praha

spála

Anglie viróza

Liberec

sova

Odra

Francie

země

řeka

ptáci

město

rodina
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3SLOVA SOUZNAČNÁ - SYNONYMA

SLOVA SOUZNAČNÁ – SYNONYMA

1

2

3

4

Dej do stejného tvaru dvojice slov souznačných – synonyma.

Nahraď vyznačená slova slovy souznačnými. Přísloví přepiš s nahrazeným slovem.

Spoj čarou slova souznačná.

Vybarvi dvojice slov souznačných stejnou barvou. 
Do obrázku dokresli zvířátka, která můžeme vidět v lese.

hoch

hodně chlapecděvče starobylý oblohautíkat skvělýpěkný radostný ďábel

veselý dávný nebe hezký dívka
mnoho

výborný běžetčert

Nebreč nad rozlitým mlékem. 

Žádný strom neroste do oblak. 

Nedovolené ovoce chutná nejlépe. 

V bídě poznáš přítele. 

Statečnému štěstí přeje. 

milý veselehezky událo se

pěkně pohodlnýoř radostně

tác stalo senepěkný líný

svítí prácepříjemný chytrý

kdysi pohromapodnos kreslit
ošklivý bystrýzáří dílo

kůň malovatdávno tragédie

král smát smát 
sese

kouzlitkouzlit

krásný hubovathubovat

botyboty

dělatdělat
pracovat
pracovatnulanula

dopisdopis
psanípsaní nicnic

vládce ježibabaježibaba

zlobit sezlobit se

čarodějnice čarovatčarovat

chechtat sechechtat se

stařečekstařeček

nádhernýnádherný

dědečekdědeček

obuvobuv
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3 SLOVA PROTIKLADNÁ

SLOVA PROTIKLADNÁ

1

5

3

4

2
Piš slova protikladná.

Dopiš slova protikladná na křídla motýlů. 
Motýly si vybarvi.

Doplň do vět slova protikladná.

Spoj slova protikladná. Obrázky si 
vybarvi.

Poznáš dopravní značku? Doplň proti-
klady, značku vybarvi a napiš její název.

jede vlevo

křivá čára

rychlé auto

lehký náklad

široká silnice

Přinesl jsem domů špatnou známku. 

Maminka se na mě mračila. 

Dostanu možná trest. 

Jsem smutný. 

-  

-  

-  

-  

-  

zim
a

zim
a no

vý
no

vý

zdravýzdravý

horký
horký

málomálo

zápach
zápach vesele

vesele měkkýměkký
bojácnýbojácnýhlučný

hlučný

jítjít

krátký
krátký

stu
dený

stu
dený nuda

nuda

bílýbílý

ši
ro

ký

ne

vy
so

ko

dobře

úzký

ano

nízk
o

špatně

či
st

ý
dobro

měkký

vý
ch

od

den

jih

šp
in

av
ý

zlo

tvrdý

zá
pad

noc 

sever
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3SLOVA PŘÍBUZNÁ

SLOVA PŘÍBUZNÁ – KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA

1

2

3

4

Piš slova příbuzná. Společný kořen podtrhni.

Vybarvi stejnou pastelkou slova příbuzná. Vypiš kořen slov.

Napiš co nejvíce slov s kořenem let.

Vybarvi části slov, které patří k danému kořenu slova.

lék - 

rodina - 

led - 

lyže - 

výletní,

mastný omastitstavebniny stavitel mast

vykostit kostrastavební stavba

mastička postavitkosti kostlivec omastek

vý

s ní

ná nout

na

do í
za atlet

(lét)

při ět

vy

nad_ní

po_
ný

po_í

níkníknatánatá

veve

vuvu níní
tt mimi

kaka

níkník

toto
ářář

nini

hrahra

níčekníček

inaina

lesles

rybryb
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3
VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

VYJMENOVANÁ SLOVA

1

2

3

4

V  každém domečku bydlí jedno vyjmenované slovo. Doplň číslo domečku podle 
pořadí vyjmenovaného slova v řadě vyjmenovaných slov po M. Domečky s podstatnými 
jmény vybarvi žlutou pastelkou a domečky se slovesy vybarvi zelenou pastelkou.  

Napiš řadu vyjmenovaných slov po M.

Doplň do  slov i, í, nebo y, ý. 
Vyjmenovaná slova po M a jejich 
příbuzná slova vybarvi žlutou 
pastelkou, ostatní slova vybarvi 
hnědou pastelkou.

Doplň do slov i, í, nebo y, ý. 

dlouho přem_šlet průhledné m_dliny m_lit se je lidské m_ší ocásek 

hm_zí bodnutí salátová m_sa utažená sm_čka km_nek stromu

vym_cená m_tina bílá om_tka zam_kat dveře Vysoké M_to

pět sm_slů hodná M_rka um_něné dítě srna se jen m_hla

dobrý úm_sl m_čka na nádobí pom_chaná slova dom_šlivá dívka 

prom_ň m_ to m_slivecká čepice nam_řená zbraň dny rychle m_jí

32



3VYJMENOVANÁ SLOVA

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, 
hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, 
dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, 
Litomyšl

MM Některá vyjmenovaná slova po M se na obrázcích 
ztratila, dovedeš do volných políček pro obrázky dopsat 
jejich název?

33



3 VYJMENOVANÁ SLOVA – OPAKOVÁNÍ

VYJMENOVANÁ SLOVA – OPAKOVÁNÍ

1
Doplň i,í nebo y,ý. 

chci už b_t doma, ob_čejný den, nab_tá zbraň, přib_t hřeb_k, sb_rám známky,  

b_t kuchařem, b_lá barva, b_dlet v Liberci, b_t psa, silný b_k, b_tevní loď, útulný 

b_t, přítel Zb_šek, dlouhý b_č, zb_vající čas, pob_hat kolem 

f_zika je těžký předmět, voňavé f_alky, F_finka je psí slečna, známý f_zik,  

f_alová barva, f_zikální zákony, na f_lmovém plátně, f_zické předpoklady, 

rostliny mají chlorof_l, rybí f_lé, f_latelista sbírá známky, umělá f_gura

*

ml_nek na kávu, zrzavá l_ška, špatně sl_šet, pl_nulá řeč, ml_t obilí, l_tostivé 

děcko, keř l_ska, čas pl_ne, kl_č od domu, nal_čený obličej, obl_bený pořad,  

nové l_že, nedaleká pl_nárna, miminko vzl_ká, l_bezná dívka, je mi l_to

m_ všichni, sm_čka na provaze, zam_řil ke ml_nu, pom_chané věci, zajímavá  

m_šlenka, podej m_ to, vysm_čit byt, m_t nádobí, salátová m_sa, dobrý úm_sl,  

um_něná M_lada, m_ší díra, Vysoké M_to, m_slivec, dům_slná stavba

p_šný páv, p_sklavý hlas, zv_řecí p_sk, p_tel brambor, netop_r ušatý, úhledné  

p_smo, slep_š není had, žlutý p_l, slep_š ten model, p_l limonádu, třp_t hvězd,  

nap_navý příběh, koňská kop_ta, p_rátská loď, p_vo z p_vovaru

s_n us_ná, s_lný bojovník, had s_čí, nas_cená voda, s_kora koňadra, s_té děti,  

vys_lač Ještěd, rozs_paný písek, s_rové chlebíčky, žlutá s_ra, s_chravý podzim,  

s_slí díra, malý s_rotek, dětské os_pky, kovové s_tko, chladný pros_nec

v_ se máte dobře, v_r je latinsky bubo bubo, v_soký strom, hbitá v_dra, v_syp 

koš, zv_kni si, nežv_kej při hodině, zbytečný pov_k, prach v_ří ve větru, v_ří 

houkání, v_borný nápad, v_dličky a nože, v_těz závodu, odevzdejte v_kresy

brz_ se sejdeme, černé voz_dlo, mlsný jaz_ček, jaz_kovědci studují český jaz_k, 

z_nek je kov, vrátím se brz_čko, oz_vá se z lesa, nez_vej pořád, z_tra se ozvi,  

jaz_k v botě, zasekl se mi z_p, naz_vej věci pravými jmény, Ruz_ně, v z_mě

* Vyjmenovaná slova po F oficiálně nepatří mezi vyjmenovaná slova, ale je důležité je znát.

B
F
L
M
P
S
V
Z
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3
2

3

4

6

5

Oprav chyby (20) a cvičení napiš do sešitu.

Doplň i, í, nebo y, ý. Slovesa podtrhni červeně a podstatná jména podtrhni modře.

Doplň i, í, nebo y, ý. Jednoslabičná slova zakroužkuj.

Doplň i, í, nebo y, ý. 

Vypiš z vyjmenovaných slov jednoslabičná slova.

ližovat na horách, prúmyslové město, odpýrat poslušnost, hubený jako vižle, Sylva posýlá pozdrav, 

čerstvá syrovátka, stará promýtačka, český jazik, plyšové hračky, bylynkový čaj, na pýskovišti, pylný 

žák, libové maso, ochmířený sýček, jedovatá plýseň, fizika, Pepík zpychnul, polikač ohně, opilený 

květ, první víplata, slyzký slimák, dětský zásyp, malá miš, kus síra, zmílená neplatí, zívat únavou

závazný sl_b, dřevěné b_dlo, v_skočil v_soko, brz_ přijdu, velký z_sk, nový náb_tek, včela p_chá, 

l_čená kabelka, zvláštní plav_dlo, f_alová barva, veselé pov_dání, sm_rkový pap_r, bl_skavý šperk, 

v_sušené prádlo, Petr s_pe, v_borně uvařil, m_dlové m_dlinky, ptačí b_délko, bolavé l_tko, rybářské 

s_tě, zab_tý komár, p_ská na psa, vyz_vám tě ke spolupráci, polní p_ch

odp_chni se ode dna, p_liny pro zvířata, v_cvik loveckého psa, rozb_tý z_p, nev_taný host, velká  

z_ma, skl_dit ob_lí, spl_vá s davem, město B_lina, zdravé pl_ce, B_lá hora, čáp se us_dlil na kom_ně, 

sn_h se s_pe, nadcházející v_kend, b_lé um_vadlo, křehký m_r, ruz_ňské náměstí, proz_ravost, pozb_t 

peníze, v_m_sli nejlepší řešení, b_strý potok, pět m_nut, naz_vat se, město P_šely

zb_tečná ztráta, topol os_ka, letní měs_ce, brz_čko, dob_vatelé hradu, l_s na ovoce, zam_kat  

a odm_kat, vyz_vavé chování, sm_kl sebou, ml_nář a ml_nářka, velký om_l, z_tra zavolám, l_ný 

student, hm_zožravec, pov_nná v_bava, střešní v_kýř, f_gurky, ochm_řené ptáče, nem_lá m_lka, 

oz_vá se, poraněný p_sk, mal_nový s_rup, f_alky, hodný s_náček, malý nenas_ta, z_nek, p_tlák  

p_tlačí, m_ přijdeme, násob_t dvěma, kéž b_ch dostal jedničku, „Ha! “nem_lil jsem se.

VYJMENOVANÁ SLOVA – OPAKOVÁNÍ

53



3

1

2

Piš osobu ke slovesům.

Vybarvi políčka se slovesy podle návodu. 

1. osoba  (já, my) 2. osoba (ty, vy) 3. osoba (on, ona, ono, oni, ony, ona)

SLOVESA, OSOBA U SLOVES 

 čtu spíš nakupují jíme

 kreslí hledáte plavu šetří

 voláme plánuje čekáte píšeš

 slyší pracuji půjdeme vaří

počkej

díváme se

svítí

jděte

peče

připravím

kouše

jdeme

zalévá

mluvím

up
oz

or
ňu

ji
pe

ču
je
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e
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ot
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ři

m
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ím

ví
te

jte

dávám
píšeš

voláme
slavíte

stojím

čti
vymyslela

pijeme
zkoušela

sn
íd

ám

zl
ob

í

zd
ra

ví
m

je
de

sedím

zavřeli

půjdou

pracuji

kreslíš

slibovala
svačíme

počítají

rozdělím

vytvořil

jsme
hledejte

jedou

znám

žijeme
stála

sedíte

dáváme

pracuješ

vidíme
čerpáš

platíme
opaluje

nakresli

jdu

leze
pojedete
studuji

žiješ

způsobila

závodíme

le
pí

m

ch
od

í

do
vo

lím

ko
up

í
m

al
uj

em
e

te
le
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SLOVESA, OSOBA U SLOVES

62



3

1 2
Doplň do slov vynechané i, í, nebo y, ý. 
Slovesa v čísle jednotném vybarvi jednou 
pastelkou a  slovesa v  čísle množném 
vybarvi jinou pastelkou.

Slovesa z času minulého převeď 
do času budoucího.

SLOVESA – ČÍSLO A ČAS

3
Roztřiď slovesa podle času.

běhali jsme, myslíte, budete čekat, sledovali jsme, měříme, učili jsme se, budeš čekat, šeptám, 

malovali jsme, budu spát, četli jste, učíš se, budou si hrát, počítáme, budu zpívat

 Čas minulý Čas přítomný Čas budoucí

  

  

  

  

SLOVESA – ČÍSLO JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ; ČAS MINULÝ, PŘÍTOMNÝ A BUDOUCÍ

B_li jsme tam.

M_jeme se.

Dívka vzl_kala.

Nejv_šší hora se naz_vá Sněžka.
Čas pl_ne.

Dívky v_ jí věnec.
V _ skáme radostí.

Nemocní pol _ kají léky.

Zam _ káme klíčem.

Kaktusy
p_chají.

Bl
_s

ká
 se

.

V_ ská ho ve vlasech.Sm_ ká.

B_ dlím
.

M_ sl
íš.

M
_ lí

 se
.

M
_ t

il 
le

s.
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3
PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

1

2
Spoj, co k sobě patří. Podtrhej základní skladební dvojice. Doplň vynechaná písmena.

Urči slovní druhy u vyznačených slov. Číslice piš do kroužků.

Vydra říční  žije většinu roku samotářským způsobem života.  Vyskytuje se na  poměrně velkém 

území České republiky. Je  to skvělý plavec i potápěč. Živí se vodními  živočichy, hlavně  

rybami. Největším nepřítelem vydry  je člověk. V některých místech byl  zaznamenán velký 

pokles  volně žijících vyder kvůli znečištění vody  jedovatými látkami. Velký  podíl na úbytku 

vydry říční má  také nelegální lov pro její  kožešinu.

a) Z první věty vypiš základní skladební dvojici.

b) Najdi v textu 5 sloves a zapiš je ve tvaru infinitivu.

c) U podstatných jmen z textu urči rod, číslo a pád.

života 

území 

živočichy

člověk

kožešinu

B_k pluje na vodě. S_sel patří mezi nebezpečné šk_dce.

V_dra patří mezi sa_ce. M_š se plazí v lese.

B_ložravec v_borně plave. Hlem_žď si přenáší potravu v l_cních kapsách.

L_ska loví v noc_. Slep_š se pase v ohradě se svým hříb_tem.

Netop_r váží kolem 1 000 kg. S_kora si nosí svou ul_tu.

V_r se ž_ví b_lím. Kob_la neodlétá do teplých kraj_n.

PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA
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3

JEDNOTNÉJEDNOTNÉ MNOŽNÉMNOŽNÉ

3

4

5

Doplň i, í, nebo y, ý.

Doplň u, ú, nebo ů.

Doplň párové souhlásky a napiš jména podle abecedy.

sb_rka známek, l_pový čaj, úb_tek vody, ml_t kávu, l_že zmrzl_nu, bab_čka klop_tla, v_soká zeď, 

zb_tky j_dla, včely sb_rají p_l, b_la to nem_lá m_lka, b_lá barva, nal_čená past, válečná b_tva, dej 

m_ to, kočička se l_sá, p_lná ml_nářka, dob_t hrad, brz_čko se ozvu, žlutá s_ra, pl_šové hračky, m_ 

se máme dobře, l_ sina na hlavě, hra na p_kanou, l_kožrout smrkový, budeme se m_t v um_vadle, 

bl_zká vesnice, čas m_jí, l_skové oř_šky, zb_l psa, V_tek má os_pky, dlouhé b_dlo, obv_kle přijde 

včas, nab_tá zbraň, s_rová pomazánka, oškl_vý zlozv_k, brz_ se vrať, malý v_kýř, v_sunutá zásuvka, 

nab_tý mob_l, nab_l velký majetek, m_slivec má nab_to, p_kat za svou chybu

_nor, _terý, k_zle, _zel, mer_ňky, dol_, sm_la, vysoký _tes, p_da, p_jdu dom_, v_ně, _platek,  

k_že, včelí _l, _řad, _věr, d_m, sl_ně, _myslně, z_stat, k_l v plotě, tr_bka, pr_měr, d_věřivá žena,  

z_stat po škole, rybář_v _lovek, hr_bka je hr_bá chyba, dr_beží polévka, st_jte, bolí mě _cho

Vla_ka, Zu_ka, Jose_, Doro_ka, Slá_ka, Mirosla_, Ji_ka, Davi_, Bo_ka, Petru_ka, Jarosla_,  

Doubra_ka, Ane_ka, Vojtě_   , Bohusla_, Tomá_, Rudol_, Zikmun_, Medar_

a) Vyber si jakékoliv slovo a skloňuj ho podle pádových otázek v čísle jednotném a množném. 

1.  pád 

2.  pád

3.  pád 

4.  pád 

5.  pád 

6.  pád 

7.  pád

PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA
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3
POPIS – MŮJ DEN

1
Očísluj pořadí činností, jak jdou za sebou během dne. 

Po večeři se s rodiči dívám na televizi. 

Když se probudím, jdu se hned umýt a vyčistit si zuby.

Odpoledne se obvykle projedu na kole.

V devět hodin jdu spát.

Obléknu se a posnídám.

Když přijdu z venku, udělám si úkoly.

Po snídani se vydám do školy.

Po vyučování jdu na oběd, poté spěchám domů.

Ve škole se učím.

SLOH

2
Napiš alespoň 10 vět o tom, co děláš celý den. Nakresli do obrázku ciferníku, co kdy 
děláš.

82



3SLOH

1

2

Seřaď a očísluj věty tak, aby vznikl příběh.

Přepiš psacím písmem jednotlivé lístečky, na kterých jsou osoby, které spolu mají 
telefonovat. Jeden z přepsaných lístků si vylosuj a připrav si rozhovor se spolužákem 
podle pokynů.

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA

Prima, tak v pět u kina. Ahoj Jirko! 

Výborně, sejdeme se tedy v 5 hodin odpoledne u kina Květen. 

Dobrý den, u telefonu Aleš Nový.

Co potřebuješ, Jirko? 

Ahoj Aleši! 

Půjdu s tebou rád, Jirko, ještě jsem ten film neviděl.

Ahoj Aleši, tady Jirka. To jsem rád, že jsem se ti dovolal. 

Nešel bys se mnou, Aleši, večer do kina na film Jurský park?

1. POZDRAV, OSLOVENÍ

2. DOMLUVA

3. ROZLOUČENÍ
ty - Voláš kamarádovi, protože ho chceš pozvat na oslavu narozenin.
kamarád  - Děkuje za pozvání a těší se na návštěvu.

ty - Voláš záchrannou službu, protože jsi svědkem nehody, která se stala u vás před domem.
záchranář - Ptá se na adresu a posílá na místo nehody sanitku.

maminka  - Omlouvá Edu, protože je nemocný. Žádá paní učitelku o úkoly.
paní učitelka - Přijímá omluvu, hovoří o úkolech pro nemocného.

paní Nováková  - Chce se objednat ke kadeřnici, protože jde v sobotu na ples.
kadeřnice - Objedná paní Novákovou do kadeřnictví.

obchodník - Nabízíš po telefonu zboží – vitamíny proti stárnutí.
dědeček - Odmítneš zdvořile zboží, o které nemáš zájem.

tatínek - Volá zubaři, protože ho bolí zub a chce se objednat.
zubař - Říká tatínkovi, že může přijít hned.

maminka - Volá do školní jídelny, protože chce odhlásit nemocnému synovi obědy.
vedoucí jídelny - Ptá se na jméno a třídu žáka, kterému má oběd odhlásit, odhlašuje ho.

83



HRAVÁ ČEŠTINA 3HRAVÁ ČEŠTINA 3
pracovní sešit pro 3. ročník ZŠpracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Cvičení doprovázejí barevné ilustrace a fotografie, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje a upevňuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 3.

Pracovní sešit je vytvořen v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630056

ISBN: 978-80-7563-005-6

Další tituly z řady: Další tituly z řady: 

učebnice  učebnice    čítanka  čítanka

3ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ 
V souladu s RVP


