
U s. 59(2. časť)

 1. Vyber si jeden z predmetov na obrázku a napíš jeho opis tak, 
aby si ho neoznačil/-a názvom. 

 2. Prečítajte si spoločne opisy predmetov z prvej úlohy. Pri každom sa pokús určiť, ktorý 
predmet je opísaný. Svoje odpovede a úspešnosť spolužiakov si zaznač do tabuľ ky. 

 3. Napíš, ktorý predmet sa dal najľahšie opísať. Svoju odpoveď zdôvodni. 

MENO ŽIAKA
ČO OPISOVAL/-A MÔJ ODHAD BOL 
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Pracovný zošit Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ od autoriek Zuzany 
Hirschnerovej a Rút Adame plne korešponduje s učebnicou Slovenský 
jazyk pre 3. ročník ZŠ, ktorá je víťazom konkurzu Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR.
Cieľom pracovného zošita je doplniť didaktický materiál učebnice do-
statočným množstvom úloh zameraných predovšetkým na precvičenie 
poznatkov a ich využitie v konkrétnych komunikačných situáciách. Veľ-
mi dôležitá je aj cielená podpora samostatnej práce žiaka od prečí-
tania zadania úlohy až po jej vypracovanie.
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Číslovky označujúce počet Číslovky označujúce poradie

 1.  Prečítaj text a podčiarkni v ňom číslovky.

Futbal je kolektívna hra. V každom mužstve hrá jedenásť hráčov. Hry sledujú 
traja rozhodcovia. Počas zápasu je na ihrisku dvadsaťpäť ľudí. Zápas je rozdele-
ný na dva polčasy. Jeden trvá štyridsaťpäť minút. Prestávka má dvadsať minút.

 2.  Prepíš číslovky do tabuľ ky. 

tri šestnásty  pätnásť devätnásty tridsiaty 
štrnásty  štyri dvadsaťdeväť ôsmy tridsať 

U s. 100

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

1. Číslovky označujú: 
A  počet a farbu osôb, zvierat a vecí;
B  počet a poradie osôb, zvierat a vecí;
C  počet a vlastnosti osôb, zvierat a vecí. 

2. Číslovky označujúce poradie sú:   
A  štyri, piaty;
B  päť, šestnásť;
C  dvadsiaty, devätnásty.

1. Obyčaj.

2. Nočný vták podobný sove.

3. Je zavesený.

4. Slovami alebo inou formou pozdravuje prichádzajúceho.

5. Nápoj z hrozna pre dospelých.

6. Prístroj na prehrávanie alebo nahrávanie fi lmov 
na kazety.

1.

2.

3.

4. V Í

5. Í

6.

Napíš vybrané slová po v. Pripíš aj niekoľ ko príbuzných slov.Na

Doplň text vtipu. Riešenie nájdeš v tajničke.

Janko prvýkrát vidí páva a hovorí:

„Jeeeeeeeeeeeeeej, tá sliepka práve !“
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 Názov témy podľa učebnice.
 Symbol knihy označuje úlohy zamerané na čítanie s porozumením.
 Číslo strany v učebnici.
 Rubrika, v ktorej si žiaci vtipnou formou precvičujú nadobudnuté 
vedomosti.
 Úloha na opakovanie učiva.
 Úloha testovou formou overuje zvládnutie učiva.
 Sem si žiaci slovom zapíšu číslo strany.
 Slohové témy sú farebne odlíšené.

Viac informácií nájdete na www.aitec.sk.
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