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Milí žáci, tento týden začneme probírat novou látku Stavba slova. Dále budeme procvičovat a 

opakovat: 

 Vyjmenovaná slova 

 Rod a číslo podstatných jmen 

 Čtení s porozuměním – Základní pravidla společenského chování 
________________________________________________________________________________ 
Pondělí 16. listopadu 

Přepište si, nebo si nalepte do sešitu. 
 
STAVBA SLOVA (učebnice str. 18) 

Slovo se může skládat z více částí: 

PŘEDPONA je část slova před kořenem. 

KOŘEN je slovní základ. Je to část slova společná všem slovům příbuzným. 

PŘÍPONA je část slova za kořenem. 

KONCOVKA je část ohebných slov, která se mění při skloňování a časování. 

 

 

 

 

 

Ke kořenu slova můžeme přidávat předponové a příponové části. Vznikají tak slova 
příbuzná. 
Příbuzná slova mají stejný kořen a svým významem spolu souvisejí (výkřik, křiknout, 
překřikovat). 

 

Nyní budeme pracovat s učebnicí na straně 18. Pozorně si přečtěte zadání a vypracujte do školních sešitů. 

 cvičení 1 /str. 18 – červeně podtrhněte slovní základ - kořen 

sypat, sypký, osypky, nasypat, vysypat, sypkovina, zásyp, přesypat, dosypat, sýpka, přesýpací 

  

pře křik ovat 
PŘEDPONOVÁ ČÁST KOŘEN PŘÍPONOVÁ ČÁST 

PŘEDPONA SLOVNÍ ZÁKLAD PŘÍPONA 



 cvičení 2 /str. 18 

 

 cvičení 3 a, b, c, d (napiš 6 vět)/ str. 18 

 

a) kořen slova          – lék                                       - les 

  

 

 

  

________________________________________________________________________________ 
Středa 18. listopadu 
 
STAVBA SLOVA 

Dnes budeme pokračovat v procvičování nové látky. Roztřídíme slova podle společného základu 

a červeně označíme kořen. 

 cvičení 4 a, b, c, d / str. 18 

a) 

 

c) (TEN) výkres – r. m. neživ., č. j. 

d) obkreslit, nakreslit – infinitiv, slovesný tvar neurčitý (nemůžeme určit osobu ani číslo) 

přesadím – 1. os., č. j. 

 

 cvičení 5 a, b, c / str. 19 

a) Básník ve svém díle opěvuje rodnou zemi. 

b) opěvuje 

c) pě – píšeme ě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

kovat odvodnit 

lékař         lesní 

lékařský         lesy 

lékárna nadlesní 

léky         lesník 

lékařka     zalesnit 

výkres proslov výsadba 



Čtvrtek 19. listopadu 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

Doplňte i –í, y – ý. Vyhledejte a podtrhněte červeně podstatná jména, zeleně slovesa. Vyberte si 7 

podstatných jmen a určete u nich rod a číslo.  
 

 
 

Zkontrolujte si vypracované cvičení podle řešení. Případné chyby si opravte. 

 
Vzor:  Martin – r. m. živ., č. j.           

           koni – ten kůň – r. m. živ., č. j. 

 

Procvičujeme online:  

www.onlinecviceni.cz    1. stupeň – 3. ročník – Vyjmenovaná slova 
________________________________________________________________________________ 
Pátek 20. listopadu 

  

http://www.onlinecviceni.cz/


 

 
 

Nezapomeňte mi poslat vypracované úkoly.  

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍM VE STŘEDU 18. LISTOPADU VE ŠKOLE. 


