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 Mezi slovy najdi podstatná jména a napiš nad ně číslici 1.1

 Dopiš ke každé větě vhodná podstatná jména. (Vyber je z rámečku. 
Použitá slova si postupně vyškrtávej. Zapisovaná slova odděluj čárkami.)
2

Kuchař při práci používá:

PODSTATNÁ JMÉNA1

Označují osoby, zvířata, věci, vlastnosti, děje 
a vztahy. Můžeme si na ně ukázat slovy ten, ta, 
to. Rozlišujeme podstatná jména obecná (např. 
kluk, město) a vlastní (např. Martin, Praha). Patří 
mezi ohebné slovní druhy. 

Podstatná jména

PLAVÁNÍ

sůl, kolo, běh, vařečku, osm, nůž, lopatu, papír, její, za, hrnec

Alenka dostala k narozeninám:

míč, milost, moře, panenku, houpat se, na, potopa, psa, Auuu!, úl

 Utvoř z každého přídavného jména podstatné jméno. Slova napiš na řádky. 3

Vzor: 
chytrý         chytrost

veselý 

moudrý

upřímný 

hravý 

ostrý

líný 

MUŠLE koláč Bere Vůz nosí tři za
postel HRAD KOLOTOČ Kuře

 včera
pěkně NAHLAS Crrrr

něha
RYCHLOST

zlý



Vyber správnou možnost a zakroužkuj ji. 
Do rámečku napiš, o který slovní druh se jedná.

a
b

 Na svatého Martina bývá dobrá… (11. 11.)

hostina peřina pustinaa b c

 Jak se jmenují tři ledoví muži?

Pankrác, Servác, Tomáš Pankrác, Servác, Bonifáca b

 Které roční období jedna vlaštovička nedělá?

léto jaro zimua b c

4

3

 Dopiš do vět chybějící podstatná jména. 
 Z označených písmen sestav slova a zapiš je do přísloví pod větami.

a

b

c

PODSTATNÁ JMÉNA1

U boudy štěká  . Emanuel byl (hmyz) .

Typický znak slona je . U rybníka kváká .

Při smažení musím dát na pánev  .

Když mi padají kalhoty, dám si do nich .

Když se mi něco líbí, rty vykouzlí  .

Paní učitelka píše ve třídě křídou na  .

Přísloví:  předchází pád.

Přísloví:  Kdo jinému kopá, sám do ní padá.

 Vzpomeneš si na nějaké další přísloví? Napiš ho na řádek.

5



SLOVESA

Vyjadřují nějaký děj. Říkají, co osoby, zvířata a věci dělají 
nebo co se s nimi děje (např. chodí, píše, bzučí, letí, prší, 
leskne se, svítí). Patří mezi ohebné slovní druhy. 

Slovesa
5

1

16

 Napiš pomocí sloves, co všechno dělají děti a zvířata na obrázku. Říkej, co 
by mohly dělat na hřišti jiného.

2 Co může dělat? Doplň vhodná slovesa:

Kočka .  Malíř .

Auto .  Slunce  .

Sníh .  Kos .

Strom  .  Žák  .
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B

SLOVESA5

prohlíží četla pozorný hledal jsem napíšu

V

T

5 Napiš, co děláš každé ráno, než přijdeš do školy. Piš pouze slovesa. 

běhat bude volat chystáme a sype se

bystrý lyžovat bruslili jsme skučí napíšu

hraje si zkoušíme létá pracovat žák

Tajenka: Jsi .

 Mezi slovesa pronikli vetřelci. Najdi slova, která do řad nepatří, vybarvi 
je a vylušti tajenku.
6

4

 sportuje. se rozhlíží.

 bude prát. štěkal.

 učí. seděla.

 se rozbila. upadlo.

 Ke slovesům doplňuj vhodná podstatná jména.

3 Vymysli co nejvíce sloves, která začínají na písmeno:
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PŘEDLOŽKY7

Stojí před podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami. 
Pomáhají určit konkrétní místo, čas (např. s, bez, nad, 
před, vedle, kolem). Patří mezi neohebné slovní druhy.

Předložky

 Najdi mezi slovy předložky a napiš nad ně číslici 7.1

 Z vět vypiš do tabulky všechny předložky, které najdeš.2
Chtěla bych chodit na atletiku. Nemám u svého počítače myš. Ve škole 
vypracováváme během měsíce projekty. Včera jsem byl s kamarádem v parku. 
Musím jít do obchodu pro pečivo. Kolem jedné hodiny přijde strýc ke škole. 
Chci cestovat v čase. Mám pro tebe dárek.

 Přiděl vhodnou předložku k podstatnému jménu.  3

KOLEM 

 NA   strom POD LÉTÁ do škola 
lampa

Během ZE
ke

stadion Poupě 
S

POUŤ UVNITŘ 

Včera

Bum!  Nad

Před

Za

Na

Kolem

V

stole

domem

oběda

sešitě

tetou

Okolo

Nad

U

Do

Při

rozcvičce

pracovny

města

krbem

sousedů
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PŘEDLOŽKY7

 Zakroužkuj v závorkách vhodné předložky.4

Sklenář rozdmýchal oheň (ve – na) výhni. Zazpíváme si novou píseň (u – ze) 

zpěvníku. (Pod – Na) obloze letělo hejno vran. (Mezi – Do) stromy jsme natáhli 

lano. Pojedeme (na – k) babičce. (U – O) Vánocích nejsme doma. Neplakej 

(pro – kolem) mě! Cvičím (kvůli – během) dne. Nechoď (se – pro) mnou!

 Některá podstatná jména se spojila s předložkou. Dokážeš je najít? 
Slova odděl svislou čárou. 
5

ODDYCH  ZAPOMEŇ PODPOSTELÍ

VEVLAKU ZAPLOTEM PŘESLÁVKU

ROZVÁZAT DOPSAT PODKONÍ

NASHLEDANOU POSLAT ZEZÁSUVKY

 Napiš ke každému obrázku větu o tom, kde přesně se nachází letadlo, 
veverka, pes a panenka. Vyber si předložky z nabídky. 
6

Nabídka:    V    ZA    Z    DO    PŘED    OKOLO    NAD    NA    NAD    PŘI    BĚHEM    POD

Vzor: Slunce je za mrakem.
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 Napiš ke každému předmětu vhodné citoslovce zvuku, 
který by mohl vydávat.
2

 Škrtni slova, která nejsou citoslovce:1

CITOSLOVCE10

Vyjadřují nálady a pocity (např. ach, au, fuj), napodobují 
zvuky a hlasy (např. haf, haló, bum), na něco upozorňují 
(např. hej, hurá). Patří mezi neohebné slovní druhy.

Citoslovce

hop, fuj, pink, ťuk, plácla, buch, řeka, mít, břink, hrnec, prásk, hurá, bum, 

sůl, cvrnk, mňau, kreslit, před, práh, syn, jejda, bác, trny, okolo, hrrr, proto, 

kus, bú, mrak, cvak, kéž, věž, ach, ó, pes, mladý, haf, strom, au, křup, plesk, 

šest, chichichi, mlask, kokokodák, auvej, chlapec, hej, padá, pá pá, les

 Podtrhni v každé větě citoslovce a nahraď ho vhodným slovesem. 
Sloveso napiš.
3

 Soused buch buch na dveře.

 Kámen žbluňk do rybníka.

 Pes vrrr na zloděje. 

 Kanárek frrr z okna ven.

 Moucha bzzbzzzz tetě u ucha.     
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b Zapiš do rámečku sloveso místo citoslovce. 

CITOSLOVCE10

 Spoj obrázek živočicha s vhodným citoslovcem jeho hlasu. 4 a

 Doplň do bublin v komiksu vhodná citoslovce.5

búú sssss húú píp, píp

bé vrkú mňau kvak

bučet

1 2

3 4
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ČÁSTICE – ŘEŠENÍ9

1 Doplň do vět částice z nabídky:a

b

Petr si přál: „Ať dnes neprší, budeme hrát zápas!“
„Tak se neboj,“ řekla maminka, „copak je to za talisman?“
„Je zvlášť důležitý, maminko,“ odpověděl Petr.
„A zdalipak sis ho dal do batůžku?“ optala se maminka.
„Naštěstí jsem nezapomněl,“ odpověděl.
Petr šel na zápas obzvlášť klidný. „Nechť vás provází štěstí,“ přál jim trenér. Bohudík se družstvu 
vedlo už v prvním kole, ale naneštěstí si Jirka poranil nohu. Bohužel ho musel zastoupit Martin. „Máš 
snad strach?“ zeptal se Petr. „Naštěstí ne,“ odpověděl Martin. „Tak do toho,“ povzbudil ho Petr. Kluci 
nakonec vyhráli a Petr si domů vítězoslavně odnášel medaili i talisman.

Napiš, co je to talisman a k čemu slouží:
Talisman je předmět, který nosíme u sebe, aby nám přinesl štěstí.

2 Najdi a zakroužkuj částice. Ve větách s částicemi najdi 
podstatná jména a postupně je doplňuj do křížovky.
Mám rád ovoce. Ať už maminka přijde. Copak nemáme dost mléka? 
Snad dostanu jedničku. Půjdu ven. Bohužel se zabouchly dveře. 
Babička peče bábovku. Naštěstí spatřili maják. Budeme dnes možná 
večeřet lívance. Zdalipak uvidím tatínkovo rodné město?  
Cožpak se ti ta stavebnice nelíbí? Nechť vás štěstí provází.  
Kdy bude večeře? Plavání se dnes bohužel nekoná. Kolo  
jsem opřel o zeď. Kéž by dnes vysílali mou oblíbenou pohádku.  
Naštěstí nás vezl zkušený řidič. Ať už jsou Vánoce. Máme velký hlad. 
Kéž už by byl konec. Bohudík jsme měli při sobě svíčku.

M A M I N K A
M L É K A

J E D N I Č K U
D V E Ř E
M A J Á K
L Í V A N C E

M Ě S T O
S T A V E B N I C E

Š T Ě S T Í
P L A V Á N Í

P O H Á D K U
Ř I D I Č

V Á N O C E
K O N E C
S V Í Č K UTajenka: Jaké je mé největší přání:  individuální

CITOSLOVCE – ŘEŠENÍ10
1 Škrtni slova, která nejsou citoslovce:

hop, fuj, pink, ťuk, plácla, buch, řeka, mít, 
břink, hrnec, prásk, hurá, bum, sůl, cvrnk, 
mňau, kreslit, před, práh, syn, jejda, bác, 
trny, okolo, hrrr, proto, kus, bú, mrak, 
cvak, kéž, věž, ach, ó, pes, mladý, haf, 
strom, au, křup, plesk, šest, chichichi, 
mlask, kokokodák, auvej, chlapec, hej, 
padá, pá pá, les

2 Napiš ke každému předmětu vhodné 
citoslovce zvuku, který by mohl vydávat.
Např.: píšťalka – písk, zvoneček – cililink, kladívko – bum 
bum, hodiny kukačky – kuku, bubínek – bumtarata bum, 
vypínač – cvak, budík – crrrrrr, trumpeta – tadááá

3 Podtrhni v každé větě citoslovce 
a nahraď ho vhodným slovesem. 
Sloveso napiš. 
 Soused buch buch na dveře. bouchá
 Kámen žbluňk do rybníka. žbluňkl
 Pes vrrr na zloděje. vrčel
 Kanárek frrr z okna ven. frnknul
 Moucha bzzbzzzz tetě u ucha. bzučí

a

b

4 Spoj obrázek živočicha s vhodným 
citoslovcem jeho hlasu.
 Zapiš do rámečku sloveso místo citoslovce.

búú sssss húú píp, píp

bé vrkú mňau kvak

bučet syčet houkat pípat

bečet vrkat mňoukat kvákat

1 2
3 4

5 Doplň do bublin v komiksu vhodná 
citoslovce.         bz bzzzzz         chrrrr     
       plesk!, au!         chichichi
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