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ČÁSTI DNE – ČESKÝ JAZYK 3. ročník 

1. Doplň tabulku – urči pád, číslo a rod u vyznačených slov v textu: 

Aniččina sobota 

Anička vstává brzy ráno. Čistí si zuby, myje se, češe si vlasy, obléká se a snídá. 

Dopoledne si hraje na hřišti. Obědvá přesně v poledne. Odpoledne jde s rodiči 

na výlet, do ZOO nebo do divadla. Večer večeří, čte si knížku, hraje si na 

počítači nebo se dívá na televizi. Potom se myje a jde spát. V noci Anička spí. 

podstatné jméno pád číslo rod 

Anička    

    

    

    

    

    

Podtrhni v textu modře slovesa. 

2. Napiš první tři větné celky v minulém čase: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Vyhledej v textu slova vyjmenovaná nebo slova příbuzná: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Najdi v textu souvětí, která mají tyto větné vzorce: 

V1 a V2. _______________________________________________________ 

V1, V2, V3 nebo V4. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Komentář k pracovnímu listu: 

Pracovní list Části dne – Český jazyk vychází ze slovní zásoby materiálu Části dne 

pro vzdělávací okruh Člověk a jeho svět. 

Jednotlivá jazyková cvičení jsou rozdělena do ročníků: 

2. ročník – abeceda, rozkazovací a tázací věty, pravopis i, í, y, ý, slova nadřazená  

3. ročník – mluvnické kategorie podstatných jmen, slovesa, vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná, minulý čas sloves, souvětí (větný vzorec) 

 

Pracovní list Části dne – Český jazyk se hodí využít až po hodině Prvouky/Přírodovědy, 

kde se pracovalo s pracovními listy materiálu Části dne, popřípadě materiál využít 

paralelně (hledat slova, obrázky, texty, tabulky apod.). 

V případě, že by byl pracovní list Části dne – Český jazyk využíván samostatně, je 

potřeba slovní zásobu žákům s OMJ doprovodit obrazovým materiálem a potřebným 

vysvětlením. 

 

Pro samostatnou práci žáků s OMJ lze také využít cvičení 8―10 v pracovním listě Části 

dne a pexeso. 
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