
3. ročník Český jazyk 16. – 18. 3. 2020 

Zdravím Tě! 

Tady najdeš úkoly z českého jazyka. V pondělí budeš dostávat úkoly, které budou 

spíše gramatické. Ve středu se pak můžeš těšit na úkoly ze čtení a slohu (psaní 

příběhů). 

Dneska dostaneš jeden text. Všechny úkoly pak budeš plnit k tomu textu. 

Potřebuješ sešit z češtiny a pero a barevné pastelky. 

 

1. Opiš text do sešitu a doplň správně i/í/y/ý. Pozor na vyjmenovaná slova po 

S a jejich slova příbuzná. 

OTESÁNEK 

Nenas_tný s_nek spořádal během 

s_chravého odpoledne kus s_ra, 

pečenou hus_čku, celý bochník chleba a 

několik s_rových vajec i se skořápkou. 

Babička proto zoufale ses_pala do misky 

všechny drobečky ze stolu a zalila je 

s_rovátkou. Až když Otesánek zapil 

všechno jídlo malinovým s_rupem, spokojeně si lehl do postele 

a začal hlas_tě chrápat. Uff. 

 

2. V textu označ všechna slovesa zeleně nebo nad slovem číslovkou 5. 
Najdeš jich celkem 6. 
 
 

3. Vypiš z textu všechna podstatná jména. Najdeš jich celkem 18. U 
podstatných jmen urči číslo ( jednotné/ množné) a rod (mužský/ ženský/ 
střední). 

*Zopakuj si: 
číslo jednotné – jeden pes / číslo množné – dva psi 
rod mužský – TEN pes, pán, stůl 
rod ženský – TA kočka, kniha, ovečka 
rod střední – TO kotě, vejce, oko 
Nezapomeň, že se rod určuje vždy u jednotného čísla. Pokud najdeš podstatné 
jméno v čísle množném, musíš si ho převést do čísla jednotného. (Např.: drobečky – 
drobeček – ten drobeček – rod mužský). 
 

4. Tady se naučíš něco nového.  
Rod mužský totiž může být životný i neživotný. Většinou se to dá poznat jednoduše a 
logicky. 

Rod mužský životný je například – pes, pán, Kuba, pták, a podobně 
Rod mužský neživotný je například – stůl, hrad, koš, balík a podobně 
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Někdy si ale budeš muset pomoct: 
Např.:  
Sněhulák:  Sněhulák – vidím sněhuláka – slovo se změnilo – mužský životný 
Strom: Strom – vidím strom – slovo se nezměnilo – mužský neživotný 
 
Teď si to zkusíš sám/sama. Najdi podstatná jména rodu mužského (z textu) a 
dopiš si k nim, zda jsou životná nebo neživotná. 
 
 
A to bylo z češtiny všechno! Doufám, že ti to šlo dobře.  
Další úkoly z češtiny dostaneš ve středu! 
Měj se hezky. 
 
paní učitelka Míša 
  
 


