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Pololetní prověrka z jazyka českého
3. ročník

Jméno:

Diktát:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Doplň i – y:

    Žák má  b-t vzorný. Nesmíš b-t kamaráda. Brzy už bude b-t na věži půlnoc.
    Bl-zká vesnice. Venku se bl-ská. Kočka se l-sá. To je L-sá hora. Mám 
    nové l-že. Ona l-že nanuk. Na zahradě je l-ska. Vodní pták l-ska. M- je strašná 
    zima. Chci m-t už konečně toho psa! M- dnes nepřijdeme. Budu m-t nádobí.
    Ona je m-lá dívka. Ona už se m-la vodou. P-l džus. Slep-š mi knihu?
     Au, to p-chá! Děti si hrají na p-sku. Včely přenášejí p-l. V trávě je slep-š.

2. Urči slovní druhy:

    běhám - ……………………….                   stůl - …………………………..
    skokan-………………………..                   upekla - ………………………..
    a          - ……………………….                   do    - …………………………..
    s          - ………………………                    ale   - …………………………...

    3.  Utvoř 3 slova příbuzná ke slovu  s a d:
    ……………………………………………………………………………………………
….

4. Napiš slova souznačná:

    utíkat - …………….., malovat - ………………., pěkný - ……………………

5. Napiš slova protikladná: 

    suchý - …………….., nahoře - ……………….., den - ……………………….



6. Napiš k uvedeným slovům slova spisovná:

    furt - ………………….., špunt - ……………………., špatnej - ……………

7. Seřaď slova podle abecedy (očísluj):

    sedmikráska, kopretina, petrklíč, bledule, astra, podběl, tulipán, narcis, krokus
    ………………………………………………………………………………….

8. Napiš 4 slova z významového okruhu  d o m o v:

    ………………………………………………………………………………….

9. Urči tyto hlásky: 

    Z - ………………………….                                Č - …………………………
    I - ………………………….                                 H - …………………………

10. Urči druh vět:

      Máš čisté ruce?                 ……………………………………………………
      Otec mu přikázal mlčet.    ……………………………………………………
      Nedělejte takový hluk!      ……………………………………………………
      Ať už je sobota!                 ……………………………………………………

Tvé hodnocení: …………………………………………………………………..

Hodnocení učitele:         



Pololetní prověrka z jazyka českého
3. ročník

Jméno:

Diktát:
Nebuď tak důležitá! Slyšíme bouřku a už se blýská. Blízká vesnička se jmenuje  
Lichnov. Tomáš se plížil jako had. V trávě se bude třpytit rosa. Past na hlodavce 
je nalíčená ve sklepě. Kdo bil toho kamaráda? Mám ještě staré lyže po sestře. 

3. Doplň i – y:

    Žák má  být vzorný. Nesmíš bít kamaráda. Brzy už bude bít na věži půlnoc.
    Blízká vesnice. Venku se blýská. Kočka se lísá. To je Lysá hora. Mám 
   nové lyže. Ona líže nanuk. Na zahradě je líska. Vodní pták lyska. Mi je strašná 
    zima. Chci mít už konečně toho psa! My dnes nepřijdeme. Budu mýt nádobí.
    Ona je milá dívka. Ona už se myla vodou. Pil džus. Slepíš mi knihu?
     Au, to píchá! Děti si hrají na písku. Včely přenášejí pyl. V trávě je slepýš.

4. Urči slovní druhy:

    běhám - sloveso                                                   stůl – podstatné jméno
    skokan-podstatné jméno                                      upekla - sloveso
    a          - spojka                                                    do    - předložka
    s          - předložka                                               ale   - spojka

    3.  Utvoř 3 slova příbuzná ke slovu  s a d:
    zasadit, sadař, sadaření…..

11. Napiš slova souznačná:

    utíkat - běžet, malovat - kreslit, pěkný - hezký

12. Napiš slova protikladná: 

    suchý - mokrý, nahoře - dole, den – noc

13. Napiš k uvedeným slovům slova spisovná:

    furt - pořád, špunt - zátka, špatnej - špatný



14. Seřaď slova podle abecedy (očísluj):

    sedmikráska, kopretina, petrklíč, bledule, astra, podběl, tulipán, narcis, krokus
   8                          3               6             2          1        7           9           5          4

15. Napiš 4 slova z významového okruhu  d o m o v:

    rodiče, dům, nádobí, pes……

16. Urči tyto hlásky: 

    Z – souhláska obojetná                               Č – souhláska měkká
     I – samohláska krátká                                H – souhláska tvrdá

17. Urči druh vět:

      Máš čisté ruce?                 tázací
      Otec mu přikázal mlčet.    oznamovací
      Nedělejte takový hluk!      rozkazovací
      Ať už je sobota!                 přací

Tvé hodnocení: …………………………………………………………………..

Hodnocení učitele:         
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