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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová: Metodický pokyn k pracovným listom

Metodický pokyn k pracovným listom

Pracovné listy (PL) sú prílohou k pracovnej učebnici (PU). Slúžia na upevňovanie, precvičovanie  
a opakovanie učiva.
Sú rozdelené do trinástich okruhov podľa kapitol v PU. V každom okruhu je rovnaký počet PL  
pre intaktných žiakov a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania.
V záhlaví každého PL sa nachádza postavička Otáznika. Pre žiakov so ŠVVP sú určené PL označené 
písmenom ,,i“, ktoré drží Otáznik v ruke.

PL pre intaktných žiakov nie sú diferencované podľa náročnosti. Je na uvážení učiteľa/učiteľky,  
ktoré z nich využije.
PL s označením ,,i“ sú upravené so zreteľom na potreby žiakov so ŠVVP (predovšetkým časovej náročnosti) 
tak, aby žiaci dokázali pracovať a precvičovať preberaný gramatický jav súbežne s ostatnými žiakmi.
Odporúčame, aby žiaci so ŠVVP pri vypracúvaní úloh využívali pomôcky, napr. záložku naobálke PU. 
Prirodzene je dôležité pri každom žiakovi/žiačke so ŠVVP zohľadňovať návrhy a odporúčania CPPPaP. 
My sme sa pri tvorbe PL opierali o všeobecné odporúčania, ktoré sa môžu podľa potrieb žiakov dopĺňať 
alebo upravovať.

Autorky

Verzia pre žiakov  
so ŠVVP
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

ABECEDA (1)

1.

2.

3.

Vpíš do tabuľky chýbajúce písmená slovenskej abecedy.

a) Prečítaj slová v riadkoch. Podčiarkni riadky, v ktorých sú slová usporiadané 
 v abecednom poradí.

b) Napíš slová v nepodčiarknutých riadkoch v abecednom poradí.

a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Očísluj slová v každom stĺpci v abecednom poradí.

a d e

h l m

ň q š

v z

čižmy, galoše, papuče, sandále, topánky 

blúza, košeľa, sukňa, šaty, nohavice

kladivo, píla, vŕtačka, hoblík, skrutkovač

klince, matice, pripináčiky, skrutky, špendlíky

mal       novka

d__chať

kuch__ňa

poč__tač

ž__hľava

g__mnastika 

brosk__ňa

vaj__čko

h__dina

d__vať sa

maš__nka

l__sina

vidl__čka

ml__nár

t__kadlá

cudz__nec

n__kto

l__ška
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

ABECEDA (1)

1.

2.

3.

Vpíš do tabuľky chýbajúce písmená slovenskej abecedy.

a) Prečítaj slová v riadkoch. Podčiarkni riadky, v ktorých sú slová usporiadané  
v abecednom poradí.

b) Napíš slová v nepodčiarknutom riadku v abecednom poradí.

a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Očísluj slová v prvom stĺpci v abecednom poradí.

a b d dž e

h í l m

ň ó q š

u v ý z

čižmy, galoše, sandále, topánky

kladivo, píla, vŕtačka, skrutkovač

matice, klince, pripináčiky, skrutky

mal__novka

d__chať

ž__hľava

poč__tač

kuch__ňa

brosk__ňa

vaj__čko

h__dina

d__vať sa

maš__nka

vidl__čka

ml__nár

t__kadlá

cudz__nec

n__kto
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

husi kozy kačice kone kravy

žriebätká holuby teliatka prasatá

ABECEDA (2)

1. a) Očísluj pomenovania zvierat v abecednom poradí.
b) Doplň slová podľa abecedného poradia do viet.

2. a) Pomenuj obrázky. Slová napíš.

b) Očísluj napísané slová v abecednom poradí.

S Y R

S L A N I N A

S A L Á M A

S M O T A N A

S T R Ú H A N K A

M A S L O

M Ú K A

M L I E K O

M E D

M A S Ť

3. Očísluj slová v tabuľkách v abecednom poradí.

Môj starký chová                                     , starká Elvíra                                       

a                                     . Spolužiakov strýko je farmár. Stará sa o                                     , 

                                    ,                                      a                                    . Malé neposedné 

                                     a                                      pobehujú okolo svojich mám. 
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

husi kozy kačice kone kravy

žriebätká holuby teliatka prasatá

ABECEDA (2)

1. a) Očísluj pomenovania zvierat v abecednom poradí.
b) Doplň slová podľa abecedného poradia do viet.

2. a) Pomenuj obrázky. Slová napíš.

b) Očísluj napísané slová v abecednom poradí.

3. Očísluj slová v tabuľkách v abecednom poradí.

S Y R

S A L Á M A

S M O T A N A

S T R Ú H A N K A

M A S L O

M L I E K O

M E D

M A S Ť

Môj starký chová                                     , starká Elvíra                                       

a                                     . Spolužiakov strýko je farmár. Stará sa o                                     , 

a                                    . Malé neposedné                                      a                                       

pobehujú okolo svojich mám. 
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

1. a) Zlož z písmen mená. Mená napíš.

b) Očísluj mená v abecednom poradí.

Kraol

Kmail Kritošf Kraina

Kálra Krstínia Kvein

2. a) Patrik a Mária vytvorili rebríčky povolaní, ktoré sa im páčia. Poradia sa im však pomiešali. 
Usporiadaj názvy povolaní v abecednom poradí.

b) Doplň názvy povolaní podľa pokynov. Použi abecedné usporiadanie.

Patrik:
predavač, pekár, právnik, policajt, poštár, pilot, plynár, psychológ, pokrývač

Mária:
maliarka, manikérka, maskérka, moderátorka, manažérka, matematička, meteorologička

prvé povolanie:                                   

predposledné povolanie:                                   

prvé povolanie:                                   

šieste povolanie:                                   

štvrté povolanie:                                   

posledné povolanie:                                   

tretie povolanie:                                   

posledné povolanie:                                   

ABECEDA (3)

3. Vymysli a napíš slová, ktoré sa začínajú písmenami k a l a ktoré sú usporiadané
v abecednom poradí.

k                                            

k                                            

k                                            

k                                            

l                                             

l                                             

l                                             

l                                             



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Abeceda

1. a) Zlož z písmen mená. Mená napíš.

b) Očísluj mená v abecednom poradí.

2. a) Patrik a Mária vytvorili rebríčky povolaní, ktoré sa im páčia. Poradia sa im však pomiešali. 
Usporiadaj názvy povolaní v abecednom poradí.

b) Doplň názvy povolaní podľa pokynov. Použi abecedné usporiadanie.

Patrik:
predavač, pekár, právnik, policajt, poštár, pilot

Mária:
maliarka, manikérka, maskérka, manažérka, matematička

prvé povolanie:                                   

predposledné povolanie:                                   

prvé povolanie:                                   

šieste povolanie:                                   

štvrté povolanie:                                   

posledné povolanie:                                   

tretie povolanie:                                   

posledné povolanie:                                   

ABECEDA (3)

3. Vymysli a napíš slová, ktoré sa začínajú písmenami k a l a ktoré sú usporiadané
v abecednom poradí.

k                                            

k                                            

k                                            

l                                            

l                                            

l                                            

Kraol KritošfKálra Krstínia Kmail
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

1. a) Nájdi a označ v rade písmen deväť slov.

b) Vypíš slová, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (1)

VLNAVLEKKŔKAŤVĹČAMLÁČKATRPIEŤTRÉNINGPRŠAŤMRAVČEK

Na brehu rieky je                                      kameňov.

Starký rozbíjal orechy                                          .

Chlapec si vyrobil z                                      píšťalku.

Môj obľúbený múčnik sú                                      v župane.

Starká kúpila modrú                                      na sveter.

Mama pridala do cesta štyri                                     .

2. a) Prezri si dvojice slov v plôškach. Rozdeľ ich zvislými čiarami na slabiky. Podčiarkni 
slová, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

b) Doplň podčiarknuté slová správne do viet.

3. a) Doplň do slov správne samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Rozdeľ slová zvislými čiarami na slabiky.

c) Zakrúžkuj slabiky, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

vĺč     k

d     ňa

pil     ny

zmrzl     na

vrátn     ca

tržn     ca

kuch     ňa

rod     na

ch     bička

brosk     ňa

trhl     na

blud     sko

ž     hľava

l     tko

mrhol     ť

t     ždeň

d     chovka

h     dina

j a b l k á / s l i v k y

p r i a d z u / v l n u

t ĺ č i k o m / k l a d i v o m

v ŕ b y / b r e z y

b i e l k a / ž ĺ t k y

h r á d z a / h ŕ b a 
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

1. Nájdi a podčiarkni slová, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (1)

MRAVČEK    KŔDEĽ    SLAMENÝ    VĹČA    PRŠAŤ    KLBKO    MLÁČKA    HĹBKA

Starký rozbíjal orechy                                          .

Chlapec si vyrobil z                                      píšťalku.

Môj obľúbený múčnik sú                                      v župane.

Starká kúpila modrú                                      na sveter.

2. a) Prezri si dvojice slov v plôškach. Rozdeľ ich zvislými čiarami na slabiky. Podčiarkni 
slová, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

b) Doplň podčiarknuté slová správne do viet.

3. a) Doplň do slov správne samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Rozdeľ slová zvislými čiarami na slabiky.

c) Zakrúžkuj slabiky, ktoré obsahujú slabikotvorné spoluhlásky.

vĺč     k

d     ňa

ch     bička

zmrzl     na

kuch     ňa

rod     na

mrhol     ť

brosk     ňa

ž     hľava

l     tko 

t     ždeň

tržn     ca 

p r i a d z u / v l n u

t ĺ č i k o m / k l a d i v o m

v ŕ b y / b r e z y

j a b l k á / s l i v k y
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (2)

1. a) Doplň do slov chýbajúce spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ.

b) Vyfarbi plôšky so slovami, do ktorých si doplnil/-a slabikotvorné spoluhlásky.

2. a) Nájdi a označ v štvorsmerovke dvanásť slov, ktoré obsahujú slabikotvorné 
spoluhlásky. Slová napíš.

b) Rozdeľ napísané slová zvislými čiarami na slabiky.

Ý H L D K R V

V Ŕ T A Ť O Ŕ

T B B T S K T

Ĺ A L S T N A

Č P CH R Ĺ L Č

I L A P P S K

K Ť A K Ŕ F A

k      bko
k      zaťm

    
  a

zi
ť

k      otký

v     áčik

b      ška

b      uško

m      áčka

st
    

  a
na

p      ach

ob
    

  o
ha

m
    

  a
ve

c

k      
ákanie

z     ak

jab      oň
z 

    
 n

o

v      hkosť

p      ávať

k      midlo

zm      zlina s      nav      ba m      viť
nap      ňaťs      kať p      tník

h      ba

t      
ň

k     t

h 
    

as
ž      tok

ob      úk z      azuk      otiť
m     

 ak

v      aha

č  
    

n
t      čik

p      hľava s  
    

za
ko      midlo
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (2)

1. a) Doplň do slov chýbajúce spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ.

b) Vyfarbi plôšky so slovami, do ktorých si doplnil/-a slabikotvorné spoluhlásky.

2. a) Nájdi a označ v štvorsmerovke dvanásť slov, ktoré obsahujú slabikotvorné spoluhlásky. 
Osem slov napíš. 

 vŕtať, dlhý, krv, vŕtačka, fŕkať, tĺčik, plť, hŕba, blcha, prst, stĺp, slnko

b) Rozdeľ napísané slová zvislými čiarami na slabiky.

Ý H L D K R V

V Ŕ T A Ť O Ŕ

T B B T S K T

Ĺ A L S T N A

Č P CH R Ĺ L Č

I L A P P S K

K Ť A K Ŕ F A

k      bko

m
    

  a
zi

ť
k      otký

v     áčik

t__čik

b      uško

m      áčka

st 
     

ana

k      
ákaniejab      oň

vzb__knuť

p      ávať

zm__zlina

s__kať t__ň
p__hľava

k_
_

t

k__midlom__viť

z_
_

no

k__zať
h 

    
as

ž      tok

ob      úk z      azu

m
      ak

č__n

v__hkosť b_
_

šk
a

ko      midlo
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (3)

1. a) Rozdeľ slová zvislými čiarami na slabiky.

b) Nahraď prvé slabiky slov slabikami kŕ-, vr- alebo vŕ- a vytvor nové slová. 
 Vytvorené slová napíš.

d o b a

f u č a ť

š k a t u ľ a

d y m i ť

p r á š o k

c h y t á k

ť a h a ť

c h y t a č k a

2. a) Pomenuj obrázky. Slová musia obsahovať slabikotvornú spoluhlásku. Slová napíš.

b) Napíš kamarátovi/kamarátke esemesku, v ktorej použiješ slová z úlohy a).
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slabikotvorné spoluhlásky

1. a) Rozdeľ slová zvislými čiarami na slabiky.

b) Nahraď prvé slabiky slov slabikami vr- alebo vŕ- a vytvor nové slová. 
 Vytvorené slová napíš.

ť a h a ťp r á š o k

š k a t u ľ ad o b a c h y t a č k a

f u č a ť

2. a) Pomenuj obrázky. Slová musia obsahovať slabikotvornú spoluhlásku. Slová napíš.

b) Napíš kamarátovi/kamarátke esemesku, v ktorej použiješ slová z úlohy a).

SLABIKOTVORNÉ SPOLUHLÁSKY (3)
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová: 
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Obojaké spoluhlásky

OBOJAKÉ SPOLUHLÁSKY (1)

1. Doplň do pojmovej mapy chýbajúce údaje.

2. a) Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli slová. Slová napíš.

b) Zakrúžkuj v každom napísanom slove spoluhlásku, ktorá stojí hneď pred samohláskou 
i, í alebo y, ý. 

c) Vpíš zakrúžkované spoluhlásky do vety. Spoluhlásky, ktoré sa opakujú, napíš len raz.

Slová, v ktorých po obojakých spoluhláskach        ,        ,        ,        ,        ,        ,         

vnútri slov píšeme y, ý, nazývame vybrané slová.

kabyľ

lienmyška

pykoto

žary

syvecno

kaťvy

decjazyveko

sonábilka

mikonár

prapisvo

zorito

sičha

ňaviš

zisklko

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

píšeme po nich 

HLÁSKY
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová: 
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Obojaké spoluhlásky

OBOJAKÉ SPOLUHLÁSKY (1)

1. Doplň do pojmovej mapy chýbajúce údaje.

2. a) Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli slová. Slová napíš.

b) Zakrúžkuj v každom napísanom slove spoluhlásku, ktorá stojí hneď pred samohláskou 
y, ý. 

c) Vpíš zakrúžkované spoluhlásky do vety.

Slová, v ktorých po obojakých spoluhláskach        ,        ,        ,        ,        ,        ,         

vnútri slov píšeme y, ý, nazývame vybrané slová.

píšeme po nich 

ka-byľ

lien-myš-ka

py-ko-to

dec-ja-zy-ve-ko

sy-vec-no

kať-vy

ža-ry

                                       

                                       

                                       

                                                          

                                       

                                       

                                       

dvojhlásky

dlhé obojaké

HLÁSKY
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po b

VYBRANÉ SLOVÁ PO B (1)

1. Doplň do viet v plôškach chýbajúce i alebo y. Vety prepíš a zdôvodni pravopis.

2. Prezri si dvojice slov v plôškach. Vyber z každej dvojice vhodné slovo a doplň ho do vety.
Zdôvodni pravopis.

V škole sa nesmieš                          so spolužiakmi!

Chcem                          múdry žiak.

Hokejisti môžu                                           ďalšie víťazstvo.

Batériu v aute treba opäť                                  .

Nepriateľ sa                                           do opevneného hradu.

Brat si chce                                           kredit cez SMS správu.

Hodiny na veži                                           poludnie.

byť/biť

byť/biť

vydobiť/vydobyť

nabiť/nabyť

dobýjal/dobíjal

dobyť/dobiť

odbyli/odbili

b    ť

b   ť b   ť

b    ť
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po b

VYBRANÉ SLOVÁ PO B (1)

1. Doplň do viet v plôškach chýbajúce i alebo y. Tri vety napíš a zdôvodni pravopis.

2. Rozhodni, ktoré slovo z dvojice nepatrí podľa významu do vety. Nesprávne slovo 
prečiarkni podľa vzoru a svoje rozhodnutie zdôvodni.

Vzor: V škole sa nesmieš byť/biť so spolužiakmi!  

Chcem byť/biť múdry žiak.    

Úspešní hokejisti môžu dobiť/dobyť ďalšie víťazstvo. 

 Batériu v aute treba opäť dobiť/dobyť.  

Nepriateľ sa dobýjal/dobíjal do opevneného hradu.

Brat si chce dobyť/dobiť kredit cez SMS správu. 

Hodiny na veži odbyli/odbili poludnie. 

b    ť

b   ť b   ť

b    ť
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po b

VYBRANÉ SLOVÁ PO B (2)

1. Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať by, bi alebo bí. Slová napíš.

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vymysli a napíš oznam. Použi v ňom slová z úlohy a).

dob__tok

b__č

b__zón

násob__lka

b__vol

neodb__tne

rozb__ť

šlab__kár

B__strík

ob__čaj

bab__čka

b__valá

ob__vateľ

b__vanie

náb__tok

zb__točne

starob__lá

ob__lie

b__dlisko

b__cykel 

dob__vateľ

b__túnok

b__tka

osob__tne
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po b

VYBRANÉ SLOVÁ PO B (2)

1. Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať by, bi alebo bí. Slová napíš.

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vymysli a napíš oznam. Použi v ňom slová z úlohy a).

dob__tok

b__č

b__zón

b__strina

neodb__tne

rozb__ť

B__strík

ob__čaj

násob__lka

b__valá

ob__vateľ

zb__točne

starob__lá

gomb__k

b__dlisko

šlab__kár

dob__vateľ

urob__ť

ob__lie

náb__tok
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po m

VYBRANÉ SLOVÁ PO M (1)

1. a) Prečítaj slová v plôškach. Vysvetli ich význam.

b) Použi každé slovo vo vete. Vety napíš.

my mi mykať mihať

2. Napíš podobné slová, ktoré patria medzi vybrané alebo príbuzné slová po m.

urobiť chybu –                                              sa

rozum –                                             

očistiť –                                             

uvažovať –                                             

prostriedok na umývanie rúk –                                             

malý hlodavec –                                             

kĺzať sa –                                              sa

šklbať –                                             

3. Doplň do viet správne slová z úlohy 2.

Kúpili sme voňavé                                        . 

O dôležitých veciach treba vždy poriadne                                        . 

Aj bystrý človek sa môže                                        . 

Po večeri musím                                         všetky taniere. 

Malá                                         vbehla do diery. 

Ľudská                                         má svoje hranice. 

Je nebezpečné                                         sa po zábradlí. 

Prestaň ma                                         za rukáv!
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po m

VYBRANÉ SLOVÁ PO M (1)

2. Napíš podobné slová, ktoré patria medzi vybrané alebo príbuzné slová po m.

3. Doplň do viet správne slová z úlohy 2.

Malá                                         vbehla do diery. 

Aj bystrý človek sa môže                                        . 

Kúpili sme voňavé                                        . 

Ľudská                                         má svoje hranice. 

Po večeri musím                                         všetky taniere. 

Je nebezpečné                                         sa po zábradlí.

1. a) Prečítaj slová v plôškach. Vysvetli ich význam.

b) Použi každé slovo vo vete. Tri vety napíš.

my mi mykať mihať

urobiť chybu –                                              sa

rozum –                                             

očistiť –                                             

prostriedok na umývanie rúk –                                             

malý hlodavec –                                             

kĺzať sa –                                              sa
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po m

VYBRANÉ SLOVÁ PO M (2)

1. Vylúšti krížovku. Slovo z tajničky doplň do vety. Vetu prečítaj a vysvetli jej význam.

Beží ako __ __ __ __ __ __ __ __ __ blesk.

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vymysli a napíš správu. Použi v nej slová z úlohy a).

m__dlo  

um__vať  

m__ (mne)

Em__l

m__halnica 

um__vačka 

m__nca 

M__lan 

m__ (všetci) 

m__šlienka 

zm__ja

m__ška 

neom__lne 

kom__nár 

m__knúť

žm__kačka 

hm__zožravec

m__hnúť  

hm__riť sa 

pošm__knúť sa

1. naniesť mydlo D

2. dravý vták Š

3. muchy, mravce, chrobáky Z

4. výbežok pevniny do mora

5. nádoba na umývanie U O

6. chyba

7. nerozum, hlúposť Z

8. prudko netrhať M

9. poplatok za používanie ciest
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po m

VYBRANÉ SLOVÁ PO M (2)

1. Vylúšti krížovku. Slovo z tajničky doplň do vety. Vetu prečítaj a vysvetli jej význam.

Beží ako __ __ __ __ __ __ __ __ __ blesk.

1. naniesť mydlo M D

2. dravý vták Š

3. muchy, mravce, chrobáky Z

4. výbežok pevniny do mora

5. nádoba na umývanie U O

6. chyba O

7. nerozum, hlúposť Z

8. prudko netrhať M

9. poplatok za používanie ciest O

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vymysli a napíš správu. Použi v nej slová z úlohy a).

m__ (mne)

hm__riť sa 

um__vať 

m__knúť  

pošm__knúť sa

m__halnica 

um__vačka

m__nca 

m__ (všetci)

m__šlienka

m__ška 

zm__ja 

kom__nár 

neom__lne

hm__zožravec 

m__hnúť
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po p

VYBRANÉ SLOVÁ PO P (1)

1. a) Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať py, pý, pi alebo pí. Slová napíš.

b) Doplň do viet slová z úlohy a) v správnom tvare.

Po dlhom behu ma často                                                v boku.

Kobyla má poranený                                               . 

Budova v centre mesta je                                                všetkých občanov.

Už z ďaleka počuť prenikavý                                                lokomotívy.

                                               pneumatika môže spôsobiť nehodu.

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

kop__tník

p__lka

p__tač

p__tačky

krup__ca

vyp__tovať

p__nka

p__lot

p__šťalka

sp__šnieť

sp__tať sa

p__smeno

p__cha

op__sovať

op__ca

p__r



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po p

VYBRANÉ SLOVÁ PO P (1)

1. a) Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať py, pý, pi alebo pí. Slová napíš.

b) Doplň do viet slová z úlohy a) v správnom tvare.

Po dlhom behu ma často                                                v boku.

Kobyla má poranený                                               . 

Budova v centre mesta je                                                všetkých občanov.

Už z ďaleka počuť prenikavý                                                lokomotívy.

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

kop__tník

p__lka

p__lot

p__šťalka

p__nka

op__sovať

p__smeno 

vyp__tovať

sp__tať sa 

p__tačky

sp__šnieť

p__r
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Zameranie: Vybrané slová po p

VYBRANÉ SLOVÁ PO P (2)

1. Poskladaj a utvor z písmen slová. Slová napíš.

tapýťšypná lpiot
ťípsa

kapyťštepyk kpísaťrpý

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

kop__tník

p__vnica

odp__kať si

náp__s

p__rohy

kop__tko

p__sanka

p__tliačiť

p__sk (papuľa)

prep__chnuté

zap__riť sa 

nap__ť sa

nep__tať sa

p__šťanie

vyp__tať (si)

p__chliač

3. Nájdi a označ v slovách zašifrované vybrané slová po p. Nájdené slová napíš.

Mačacie stopy skryl padajúci sneh.                                               

Sledovali sme veľkolepý ranný úsvit.                                               

Kopy tohtoročného snehu sa pomaly strácajú.                                               
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Zameranie: Vybrané slová po p

VYBRANÉ SLOVÁ PO P (2)

1. Poskladaj a utvor z písmen slová. Slová napíš.

tapýťšypná
ťípsa 

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

kop__tník

p__vnica

odp__kať si

náp__s

p__rohy

kop__tko

p__tliačiť

p__sk (papuľa)

prep__chnúť

nap__ť sa

nep__tať sa

p__šťanie

3. Nájdi a označ v slovách zašifrované vybrané slová po p. Nájdené slová napíš.

Mačacie stopy skryl padajúci sneh.                                               

Sledovali sme veľkolepý ranný úsvit.                                               

Kopy tohtoročného snehu sa pomaly strácajú.                                               

štepyk
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po r

VYBRANÉ SLOVÁ PO R (1)

1. Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať ry, ri alebo rí. Slová napíš.

2. Napíš podobné slová, ktoré patria medzi vybrané alebo príbuzné slová po r.

ručný nástroj –                                      

živočích s pancierom –                                              

pravý, skutočný –                                      

škrabanec –                                      

detská hra –                                      

bager –                                      

prežúvať potravu –                                      

otcov brat –                                      

3. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

r__chlik

r__páčik

kr__vý

r__šavý

r__tierstvo

br__ndziar

spor__ť

R__chard

obr__s

kr__ť

zákr__t

tr__znenie

r__zoto

kr__dlo

r__bezľa

uvar__ť

kor__to

úr__vok

r__movať

R__m

r__ža

vyr__ť (do dreva)

r__bolov

r__ha

kr__štáľ

vytr__sknúť

pr__štiť

prikr__vka
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po r

VYBRANÉ SLOVÁ PO R (1)

1. Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať ry, ri alebo rí. Slová napíš.

2. Napíš podobné slová, ktoré patria medzi vybrané alebo príbuzné slová po r.

ručný nástroj –                                      

pravý, skutočný –                                      

živočích s pancierom –                                              

detská hra –                                      

bager –                                      

prežúvať potravu –                                      

3. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

r__páčik

kr__vý

r__šavý

r__zoto

br__ndziar

obr__s

kr__ť

zákr__t

tr__zniť

r__zoto

r__bolov

kr__dlo

úr__vok

r__movať

R__m

prikr__vka

r__ha

kr__štáľ

r__bárstvo

pr__štiť
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Zameranie: Vybrané slová po r

VYBRANÉ SLOVÁ PO R (2)

1. Vyhľadaj v štvorsmerovke desať vybraných a príbuzných slov po r. Slová napíš.

R Y B N Í K K

Ý C M Ý R O I

CH Ý R T Y R Č

L R Y Y B Y Á

I T Ž R Á T P

K S A K R O Y

R Y Š A V É R

KORYTO, STRÝC, RÝM, RYŽA, KRYT, RYBÁR, RYBNÍK, RYŠAVÉ, RYPÁČIK, RÝCHLIK 

Pyšné Tatry badať už z ďaleka.

Janko má modrý chlebník.

Čiary kreslite ceruzou!

V dedinke žil starý mlynár.

Pozor na ten ostrý koniec.

Samko je múdry syn.

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj dvojice slov, ktoré k sebe patria.

r__šavý

r__tiersky

odhr__znuté

r__dze

r__žový

kr__štálový

turnaj

zlato

nákyp

muž

cukor

jablko

rozr__tá

kr__štáľová

br__ndzová

r__bací

r__bezľové

r__s

šalát

kríky

záhrada

nátierka

ostrovid

váza

3. Nájdi a označ vo vetách zašifrované vybrané alebo príbuzné slová po r.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po r

VYBRANÉ SLOVÁ PO R (2)

1. Vyhľadaj v štvorsmerovke desať vybraných a príbuzných slov po r. Šesť slová napíš.

R Y B N Í K K

Ý C M Ý R O I

CH Ý R T Y R Č

L R Y Y B Y Á

I T Ž R Á T P

K S A K R O Y

R Y Š A V É R

Pyšné Tatry badať už z ďaleka. 

Janko má modrý chlebník.

V dedinke žil starý mlynár.

Pozor na ten ostrý koniec.

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj dvojice slov, ktoré k sebe patria.

r__šavý

r__tiersky

odhr__znuté

r__dze

jablko

zlato

turnaj

muž

rozr__tá

r__bací

br__ndzová

r__bezľové

šalát

kríky

záhrada

nátierka

3. Nájdi a označ vo vetách zašifrované vybrané alebo príbuzné slová po r.

KORYTO, STRÝC, RÝM, RYŽA, KRYT, RYBÁR, RYBNÍK, RYŠAVÉ, RYPÁČIK, RÝCHLIK 
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po s

VYBRANÉ SLOVÁ PO S (1)

1. Vpíš do okienok písmená podľa čísel. Slová prečítaj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Č E CH K Ľ N O P R S T Ť V Y Ý

11 15 7 11 15 10 11 16 12 15

11 15 4 10 1 14 16 14 15 11 15 4 1 13

11 15 11 3 611 16 5 8 10 5 1

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

s__chravé

s__čanie

s__dlisko

nás__ p

has__č

pos__ pka

s__rup

s__ pký

s__ta

s__slí

s__tá

s__lno

s__ráreň

s__réna

s__rota

s__ pot

os__ pky

las__ca

zlos__n

obs__chať

s__chravo

s__rovník

s__novec

pros__m

11 15 9 1 13 11 15 2 1 13 11 15 5 1 13
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po s

VYBRANÉ SLOVÁ PO S (1)

1. Vpíš do okienok písmená podľa čísel. Slová prečítaj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Č E CH K Ľ N O P R S T Ť V Y Ý

11 15 7

S

11 15 10

S

11 16 12 15

S

11 15 4 10 1 14 16

S R

14 15 11 15 4 1 13

S Ť

11 15 11 3 6

S

11 16 5 8 10 5 1

S R

2. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

s__chravé

s__čanie

s__dlisko

nás__ p

s__rup

s__ pký

s__ta

s__slí

s__ráreň

s__réna

s__rota

s__ pot

zlos__n

obs__chať

s__chravo

s__rovník

11 15 9 1 13

S Ť

11 15 2 1 13

S Ť

11 15 5 1 13

S Ť
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po s

VYBRANÉ SLOVÁ PO S (2)

1. a) Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať sy, sý alebo si. Slová napíš.

b) Doplň do viet správne slová z úlohy a).

Najradšej mám ementálsky                                   . Ku kŕmidlu priletela  

hladná                                             .  Pod kríkom rastie malá                                             .  

Had začal jedovato                                             . Ich dcéra a                                    sú už 

dospelí. ___________ sa uložil na zimný spánok.

2. Vylúšti krížovku. Slovo z tajničky doplň do vety. Vetu prečítaj.

__ __ __ __ __ pasienkový patrí medzi zákonom chránené živočíchy.

1. Sypká hmota na koláčoch

2. Sipieť

3. Najedený

4. Výrobňa syra

5. Ručný nástroj na obracanie pôdy
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po s

VYBRANÉ SLOVÁ PO S (2)

1. a) Pomenuj obrázky slovami, ktoré budú obsahovať sy, sý alebo si. Slová napíš.

b) Doplň do viet správne slová z úlohy a).

Najradšej mám ementálsky                                             . 

Pod kríkom rastie malá                                             .

Ich dcéra a                                              sú už dospelí.

Ku kŕmidlu priletela hladná                                             .

2. Vylúšti krížovku. Slovo z tajničky doplň do vety. Vetu prečítaj.

__ __ __ __ __ pasienkový patrí medzi zákonom chránené živočíchy.

1. Sypká hmota na koláčoch P

2. Sipieť Č

3. Najedený N

4. Výrobňa syra Ň

5. Ručný nástroj na obracanie pôdy R
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po v

VYBRANÉ SLOVÁ PO V (1)

1. Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli slová. Slová napíš.

SEL-VÝ-MY

ŠE-NIE-ZVÝ

VY-NIE-KA

ČAJ-ZVY-NE

NIE-JA-ZA-VÝ

VY-KA-OD-NIE

PO-ŠE-VÝ-NIE

PO-VÝ-MOC

2. Prezri si dvojice slov v plôškach. Vyber z každej dvojice vhodné slovo a doplň ho správne
do vety. Zdôvodni pravopis.

                                  skalný má zoologický názov Bubo bubo.

Starká                                   svojho malého vnúčika do perinky.

Teta                                   z cesnaku veniec.

Aj ja sa chcem naučiť                                   takéto vence.

Pohorím sa prehnal vzdušný                                  . 

Ranená vlčica                                   od bolesti.

Naša vyžla začala hlasno                                  .

Vonku                                   silný vietor.

výr/vír

zavýja/zavíja

vyla/vila

vyť/viť

výr/vír

vyla/vila

vyť/viť

zavýja/zavíja

3. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

v__žla

klav__r

v__skot

náv__k

zv__knúť

v__nič

v__dra

v__ššie

zv__šok

nohav__ce

v__hňa

chv__ľa

záv__n

v__zitka

v__ška

v__kať

v__sočina

rukav__ca

šv__hadlo

prav__tko
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po v

VYBRANÉ SLOVÁ PO V (1)

1. Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli slová. Slová napíš.

2. Rozhodni, ktoré slovo z dvojice nepatrí podľa významu do vety. Nesprávne slovo prečiarkni
a svoje rozhodnutie zdôvodni.

Aj ja sa chcem naučiť vyť/viť takéto vence.  

Pohorím sa prehnal vzdušný výr/vír.   

Ranená vlčica vyla/vila od bolesti.    

Naša vyžla začala hlasno vyť/viť.    

Starká zavýja/zavíja svojho malého vnúčika do perinky.

3. Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

v__žla

klav__r

v__skot

náv__k

v__nič

v__dra

v__ššie

zv__šok

v__hňa

chv__ľa

záv__n

v__zitka

v__kať

v__sočina

rukav__ca

šv__hadlo

SEL-VÝ-MY

ŠE-NIE-ZVÝ

VY-NIE-KA

ČAJ-ZVY-NE

VY-KA-OD-NIE

PO-ŠE-VÝ-NIE
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po v

VYBRANÉ SLOVÁ PO V (2)

1. Pridaj k vy, vý, vi a ví časti slov, ktoré k nim patria, a utvor slová. Utvorené slová vpíš
správne do plôšok.

-hrať, -znamný, -nič, -chod, -robiť, -nš, -nález, -kend, -pomoc, -ťaz, -čítať, 

-šňa, -hovorka, -sadiť, -chor, -tať, -myselník, -skočiť, -zitka, -predaj, -požičať,

-stavba, -nný, -nahradiť, -kričník, -sieť, -kľučkovať, -dych, -dieť, -korčuľovať, 

-let, -dlička

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                        
vy-

vi- ví-

vý-
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po v

VYBRANÉ SLOVÁ PO V (2)

1. Pridaj k vy, vý, vi a ví časti slov, ktoré k nim patria, a utvor slová. Utvorené slová vpíš
správne do plôšok.

-hrať, -znamný, -kend, -chod, -robiť, -nš, -nález,  -ťaz, -sedieť, -šňa, -hovorka, 

-chor, -skočiť, -sieť, -predaj, -dieť, -požičať, -tať, -stavba, -nný, -dych, -dlička

                            

                                                        
vy-

vi-
ví-

vý-
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po z

VYBRANÉ SLOVÁ PO Z (1)

1. Čítaj odzadu. Nájdi a zakrúžkuj v rade písmen príbuzné slová po z. Napíš ich.
Z neoznačených písmen zlož slovo a napíš ho. Písmená čítaj zľava doprava.

VKEČÝZAJZAVÝZANÝAVÝZOPVAVÝZYVAAVÝZIRPŤAKVÝZERP

z__mník, prez__vaný, z__ps, jaz__k, prez__movať, z__momriavky, 

vyz__vať, prekaz__ť

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vpíš slová správne do tabuľky.

3.

jaz     kovedec

prez     vka z     ps

nepoz     va z     skala jaz     čnica

dvojjaz     čnápoz     va

z     vaš

naz     vaš

z     ma

kamz     k

voz     kjaz     koveda

priz     vame

jaz     ček klz     sko

oz     valo sa Z     ta oz     miny

a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

b) Vyfarbi plôšky so slovami, do ktorých si doplnil/-a y, ý a nájdi cestičku 
 k Pravidlám slovenského pravopisu.



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Vybrané slová po z

VYBRANÉ SLOVÁ PO Z (1)

1. Čítaj odzadu a utvor vybrané a príbuzné slová po z. Napíš ich.

z__mník, prez__vaný, z__ps, jaz__k, vyz__vať, prekaz__ť

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Vpíš slová správne do tabuľky.

3. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

b) Vyfarbi plôšky so slovami, do ktorých si doplnil/-a y, ý a nájdi cestičku 
 k Pravidlám slovenského pravopisu.

KEČ-ÝZ-AJ

ŤAV-ÝZ-OP

ŤAV-ÝZ-IRP

AK-VÝZ-ERP

ŤAV-ÝZ-AN

ŤAV-ÝZ-YV

ŤAV-ÝZV

                                       

                                       

                                       

                                        

                                       

                                       

                                       

jaz     kovedec

prez     vka voz     k

naz     vaš z     skala jaz     čnica

dvojjaz     čnáklz     sko

z     ma

poz     va

jaz     kovedaoz     miny

pokaz     ť

oz     valo sa

Z     ta muz     kant
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slovné druhy

SLOVNÉ DRUHY (1)

1. Doplň do plôšok chýbajúce pomenovania slovných druhov.

SLOVNÉ DRUHY 
častice

predložky

príslovky

spojky

citoslovcia 

2. a) Zakrúžkuj slovné druhy podľa návodu:
 žltou pastelkou podstatné mená, modrou pastelkou prídavné mená, červenou pastelkou 
 zámená, hnedou pastelkou číslovky, zelenou pastelkou slovesá.

b) Utvor zo slov päť viet. Každá veta musí obsahovať tri slová. Vety napíš.

Jeden My
Moja

tretiu

spí
neprišiel knihu

Čítam

kamarátka

hrámeMalé

chlapec

bábätko

odcestovala
futbal
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slovné druhy

SLOVNÉ DRUHY (1)

1. Doplň do plôšok chýbajúce pomenovania slovných druhov.

SLOVNÉ DRUHY 
častice

predložky

príslovky

spojky

citoslovcia 

2. a) Zakrúžkuj slovné druhy podľa návodu:
 žltou pastelkou podstatné mená, modrou pastelkou prídavné mená, červenou pastelkou 
 zámená, hnedou pastelkou číslovky, zelenou pastelkou slovesá.

b) Utvor zo slov tri vety. Každá veta musí obsahovať tri slová. Vety napíš.

Jeden

My

spí

neprišielhráme

Malé chlapec

bábätko

futbal
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (1)

1. a) Dopíš do obrázkov otázky, ktorými sa pýtame na osoby, zvieratá a veci.

b) Roztrieď a napíš podstatné mená do troch obrázkov podľa toho, koho alebo čo pomenúvajú.

tučniak, klobúk, chlapec, žaba, osuška, dievča, plameniak, džús, plavčík, delfín, 

koleso, dieťa, voda, labuť, ležadlo, potápač, lienka, teta, predavačka, bazén, kačka 

OSOBY ZVIERATÁ VECI

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

b) Podčiarkni podstatné mená, na ktoré sa pýtame otázkou Kto? zelenou pastelkou, 
 Čo? modrou pastelkou.

d__ňa

mot__ľ

č__žik

ml__nárka

pr__nc

mot__ka

bab__čka

dž__p

m__š

klav__r

str__ná

r__bár

s__korka

ž__rafa

uč__teľ

v__dra

r__ľ

l__žiar

c__trón

vever__čka
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (1)

1. a) Dopíš do obrázkov otázky, ktorými sa pýtame na osoby, zvieratá a veci.

b) Roztrieď a napíš podstatné mená do troch obrázkov podľa toho, koho alebo čo pomenúvajú.

delfín, chlapec, osuška, lienka, džús, dievča, koleso, plavčík, dieťa, bazén, plameniak, 

predavačka, labuť, žaba, klobúk

2. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. 

b) Podčiarkni podstatné mená, na ktoré sa pýtame otázkou Kto? zelenou pastelkou, 
 Čo? modrou pastelkou.

d__ňa

mot__ľ

r__ľ

m__š

str__ná

dž__p

č__žik

uč__teľ

v__dra

r__bár

l__žiar

ž__rafa

bab__čka

klav__r

ml__nárka

c__trón

OSOBY ZVIERATÁ VECI
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (2)

1.

a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Podčiarkni podstatné mená.

a) Vymysli a napíš k písmenám v ľavom stĺpci podstatné mená, ktoré sa nimi začínajú.

b) Vymysli a napíš k písmenám v pravom stĺpci podstatné mená, ktoré sa nimi končia.

gomb__k

v__soký

b__strý

b__zón

us__ lovný

s__rota

m__dlo

žm__kať

v__dra

p__tať sa

p__lot

kob__la

rukav__ce

s__seľ

kos__ť

s__r

p__tliak

b__vať

z__vať

zm__ ja

t                                                 

u                                                

s                                                 

e                                                 

                                                 a

                                               m

                                                 k

                                                 o

2.

3.

Dopíš pod obrázky po päť vhodných podstatných mien podľa otázok.

Kto býva v dome? Čo žije v lese? Čo je v školskej taške?
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (2)

1.

a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Podčiarkni podstatné mená.

a) Vymysli a napíš k písmenám v ľavom stĺpci podstatné mená, ktoré sa nimi začínajú.

b) Vymysli a napíš k písmenám v pravom stĺpci podstatné mená, ktoré sa nimi končia.

gomb__k

v__soký

b__strý

us__ lovný

z__vať

žm__kať

v__dra

b__vať

m__dlo

p__lot

kob__ la

kos__ť

s__r

b__zón

p__tliak

r__chly

2.

3.

Dopíš pod obrázky po tri vhodné podstatné mená podľa otázok.

Kto býva v dome? Čo žije v lese? Čo je v školskej taške?

t                                                 

u                                                

s                                                 

                                                 a

                                               m

                                                 k
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (3)

1. a) Doplň do slovných spojení chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Prepíš slovné spojenia. Podčiarkni vlastné podstatné mená.

PR__NCEZNÁ KRASOM__LA

R__BÁRSTVO UD__CA

UL__CA HRD__NOV

UM__VÁREŇ Č__STOTA

ZBOJN__K JÁNOŠ__K

S__NOVEC Š__MON

NOV__NY CHV__ĽA

KOB__LA L__ZA

POTRAV__NY GROŠ

ČASOP__S V__SKUMNÍK

2. a) Prečítaj text. Podčiarkni v ňom podstatné mená.

b) Roztrieď a napíš podčiarknuté podstatné mená podľa pokynov. 

Volám sa Alex. Žijem v meste Topoľčany. Moji bratranci Samko a Jonáš bývajú 

v Žiline. V lete spoločne navštívime dedka Rudka. Zoberie nás na kúpalisko 

Korytnačka. Sme výborní plavci. Plávame ako delfíny. Potom pôjdeme do kina Sen.

všeobecné podstatné mená vlastné podstatné mená
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (3)

1. a) Doplň do slovných spojení chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Prepíš slovné spojenia. Podčiarkni vlastné podstatné mená.

PR__NCEZNÁ KRASOM__LA

R__BÁRSTVO UD__CA

UL__CA HRD__NOV

UM__VÁREŇ Č__STOTA

S__NOVEC Š__MON

NOV__NY CHV__ĽA

KOB__LA L__ZA

POTRAV__NY GROŠ

2. a) Prečítaj text. Podčiarkni v ňom podstatné mená.

b) Roztrieď a napíš podčiarknuté podstatné mená podľa pokynov. 

Volám sa Alex. Žijem v meste Topoľčany. Môj bratranec Jonáš býva v Žiline.  

V lete spoločne navštívime dedka Rudka. Zoberie nás na kúpalisko Korytnačka. 

Sme výborní plavci.

všeobecné podstatné mená vlastné podstatné mená
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (4)

1. Prečítaj dvojice slov. Vyber a doplň do každej vety správne slovo z dvojice.

Bývame na                                                  ulici.

Presťahovali sme sa sem z Námestia                                            .

Najradšej čítam časopis                                                 .

Pôjdeme na výlet do Slovenského                                                 .

Teším sa na výlet do                                      Fatry.

Budeme splavovať rieku                                     .

Uvidíme hrad                                                 .

Navštívime blízke mesto                                                 .

rybárskej/Rybárskej

hrdinov/Hrdinov

priateľ/Priateľ

rudohoria/Rudohoria

malej/Malej

váh/Váh

strečno/Strečno

žilina/Žilina

2. a) Nájdi v rade písmen názvy ulíc a námestí. Oddeľ ich od seba zvislými čiarami.
b) Prepíš názvy z úlohy a). 

ULICAPLANÉTMIEROVÉNÁMESTIEŠIKMÁULICANÁMESTIESLOBODY

SLANSKÉVRCHYDUNAJZÁHORSKÁNÍŽINAHRONMALÉKARPATY

3. a) Nájdi v rade písmen názvy riek, pohorí, názov nížiny. Oddeľ ich od seba zvislými čiarami.

b) Prepíš názvy z úlohy a).



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Podstatné mená

PODSTATNÉ MENÁ (4)

1. Prečítaj dvojice slov. Vyber a doplň do každej vety správne slovo z dvojice.

Bývame na                                                  ulici.

Presťahovali sme sa sem z Námestia                                            .

Najradšej čítam časopis                                                 .

Pôjdeme na výlet do Slovenského                                                 .

Teším sa na výlet do                                      Fatry.

Budeme splavovať rieku                                     .

rybárskej/Rybárskej

hrdinov/Hrdinov

priateľ/Priateľ

rudohoria/Rudohoria

malej/Malej

váh/Váh

2. a) Oddeľ od seba písmená zvislou čiarou tak, aby vznikli názvy ulíc a námestia.

b) Prepíš názvy z úlohy a). 

ULICAPLANÉT

ZÁHORSKÁNÍŽINA

MIEROVÉNÁMESTIE

RIEKAHRON

ŠIKMÁULICA

MALÉKARPATY

3. a) Oddeľ od seba písmená zvislou čiarou tak, aby vznikol názov rieky, pohoria a nížiny.

b) Prepíš názvy z úlohy a).
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Prídavné mená

PRÍDAVNÉ MENÁ (1)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Podčiarkni prídavné mená.

v__soké

s__vý

kr__ha

v__ťazné

r__šavá

b__strina

ob__čajné

r__žová

klav__r

jaz__kový

pr__štiť

poz__vať

r__movať

skr__ňa

tr__znivé

zap__rený

b__cykel

p__šťalka

priem__selný

prep__chová

r__bárska

s__korka

žm__kať

kom__n

2. Roztrieď a napíš podčiarknuté prídavné mená z úlohy 1 b) podľa pokynov.

aký? aká? aké?

3. Doplň do viet vhodné prídavné mená.

Na obed sme mali                                      polievku a                                      buchty.         

Mama nachystala                                      taniere a                                      lyžice.

Otec priniesol                                      mlieko a nalial ho do                                      hrnčekov.

Po                                      obede som vložila                                      taniere do umývačky.

Brat vyprášil                                      prestieranie a poutieral                                      stôl.



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Prídavné mená

PRÍDAVNÉ MENÁ (1)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Podčiarkni prídavné mená.

b__cykel

v__soké

žm__kať

r__žová

r__šavá

skr__ňa

v__ťazné

s__korka

žm__kať

jaz__kový

kom__n

tr__znivé

r__bárska

zap__rený

b__strina

s__vý

2. Roztrieď a napíš podčiarknuté prídavné mená z úlohy 1 b) podľa pokynov.

aký? aká? aké?

3. Doplň do viet vhodné prídavné mená.

Na obed sme mali                                      polievku a                                      buchty.         

Mama nachystala                                      taniere a                                      lyžice.

Otec priniesol                                      mlieko a nalial ho do                                      hrnčekov.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Prídavné mená

PRÍDAVNÉ MENÁ (2)

1. Doplň do názvov kníh a rozprávok vhodné slová z ponuky.

Zlatá, Bystrozraký, Šípková, zlaté, futbalový, zlatý, ohnivá, zlaté

                                           Ruženka

Tri ____________ vlasy deda Vševeda

Dlhý, Široký a                                            

Harry Potter a                                            čaša

Grázlik Gabo a                                            zápas

                                           podkova,                                            pero,                                            vlas

2. Napíš k prídavným menám podstatné mená, ktoré pomenúvajú potraviny.

čokoládový

plnotučné

hydinová

grahamový

trvanlivé

kyslá

tvarohové

bravčové

červená

plesňový

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

3. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj slová, ktoré podľa významu patria k sebe.

c) Podčiarkni v slovných spojeniach prídavné mená. 

sp__sovateľ

pr__ncezná

v__zbroj

p__šná

r__tierska

b__strý

v__soký

zlom__seľná

starob__lé

str__ga

p__štole

kom__n
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Prídavné mená

PRÍDAVNÉ MENÁ (2)

1. Doplň do názvov kníh a rozprávok vhodné slová z ponuky.

Bystrozraký, Šípková, zlaté, ohnivá, futbalový

                                           Ruženka

Dlhý, Široký a                                            

Harry Potter a                                            čaša

Grázlik Gabo a                                            zápas

Tri ____________ vlasy deda Vševeda

2. Napíš k prídavným menám podstatné mená, ktoré pomenúvajú potraviny.

čokoládový

plnotučné

hydinová

grahamový

kyslá

tvarohové

bravčové

trvanlivé

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

3. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj slová, ktoré podľa významu patria k sebe.

c) Podčiarkni v slovných spojeniach prídavné mená.

sp__sovateľ

pr__ncezná

v__zbroj

p__šná

r__tierska

b__strý

v__soký

zlom__seľná

starob__ lé

str__ ga

p__štole

kom__n
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová: 
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slová s opačným významom

SLOVÁ S OPAČNÝM VÝZNAMOM (1)

1.

vysoký

malá nízky
zlá

veľká

rovný

krivý
hlasné

dobrá tiché

odomknúť

ľúbiť

zamknúť

otvoriť

hore

ráno

dolu

vľavo

večer

vpravo

vyzliecť

nenávidieť

obliecť

zatvoriť

zima

bohatstvo krása

chudobaškaredosť

teplo

a) Nájdi a vyfarbi rovnakou farbou dvojice slov s opačným významom.

b) Označ slová, ktoré patria k prídavným menám. Použi ich v prirovnaniach. 
 Štyri prirovnania napíš.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová: 
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slová s opačným významom

SLOVÁ S OPAČNÝM VÝZNAMOM (1)

1. a) Nájdi a vyfarbi rovnakou farbou dvojice slov s opačným významom.

b) Označ slová, ktoré patria k prídavným menám. Použi ich v prirovnaniach.  
Dve prirovnania napíš.

odomknúť

ľúbiť

zamknúť

hore

ráno

dolu

vľavo

večer

vpravo

vyzliecť

nenávidieť

obliecť

rovný

nízky veľká

krivý

vysoký

hlasné

malá
tiché

zima

bohatstvo krása

chudobaškaredosť

teplo
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Zámená

ZÁMENÁ (1)

1. a) Doplň do slovných spojení samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj slová, ktoré podľa významu patria k sebe.

c) Zakrúžkuj zámená.

naš__

vaš__ch

nap__š

pohr__zol

m__ (mne)

__ch

rod__čia

str__kov

v__

m__ (všetci)

moj__

v__káme

s__novia

rozm__šľate

__m

l__žujeme

              kružidlo

              rozvrh

              učitelia

              trieda

              kniha

              peračník

              žiačky

              dievča

              šatňa

              spolužiaci

              umývadlo

              známky

2. Napíš pred podstatné mená vhodné zámená z ponuky.

ten, tá, to, tí, tie

3. Prečítaj vety. Napíš k nim otázky podľa vzoru. V otázkach použi vhodné zámená z ponuky.

kde, kedy, ako, koľko, čo

Vzor: Volám sa Jožko. Ako sa voláš?

Volám sa Michaela.                                                                                                                        

Mám deväť rokov.                                                                                                                          

Bývam v Mýte pod Ďumbierom.                                                                                              

Mám rada slovenský jazyk.                                                                                                        

Zajtra pôjdem na výlet.                                                                                                                  
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Zámená

ZÁMENÁ (1)

1. a) Doplň do slovných spojení samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Spoj slová, ktoré podľa významu patria k sebe.

c) Zakrúžkuj zámená.

              kružidlo

              rozvrh

              peračník

              trieda

              dievča

              šatňa

              spolužiaci

              umývadlo

              známky

    to        

2. Napíš pred podstatné mená vhodné zámená z ponuky podľa vzoru.

ten, tá, to, tí, tie

3. Prečítaj vety. Napíš k nim otázky podľa vzoru. V otázkach použi vhodné zámená z ponuky.

kde, ako, koľko, čo

Vzor: Volám sa Jožko. Ako sa voláš?

Volám sa Michaela.                                                                                                                        

Mám deväť rokov.                                                                                                                          

Bývam v Mýte pod Ďumbierom.                                                                                              

Mám rada slovenský jazyk.                                                                                                         

naš__

nap__š

pohr__zol

__ch

m__ (mne)

rod__čia

v__

m__ (všetci)

moj__

s__novia

rozm__šľate

l__žujeme
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Číslovky

ČÍSLOVKY (1)

1. Prečítaj otázky a odpovedz na ne. Číslovky zapíš slovom aj číslom.

Koľko dní má týždeň?                                      

Koľký deň v týždni je streda?                                      

Koľko máme ročných období?                                      

Koľko mesiacov má kalendárny rok?                                      

Ktoré číslo je hneď pred číslom 21 na číselnej osi?                                      

Ktoré číslo je hneď za číslom 99 na číselnej osi?                                      

                                                lopta v poradí je červená.

                                                lopta v poradí je čierna.

                                                lopta v poradí je zelená.

                                                lopta v poradí je hnedá.

                                                lopta v poradí je fialová.

                                                lopta v poradí je žltá.

                                                lopta v poradí je modrá.

2. Vyfarbi lopty podľa pokynov:
prvú nažlto, tretiu namodro, poslednú nazeleno, loptu medzi prvou a treťou načierno,
štvrtú nahnedo, predposlednú nafialovo, loptu medzi štvrtou a šiestou načerveno.

3. Doplň do viet poradie lôpt z úlohy 2. Číslovky zapíš slovom aj číslom.
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Číslovky

ČÍSLOVKY (1)

1. Prečítaj otázky a odpovedz na ne. Číslovky zapíš slovom aj číslom.

Koľko dní má týždeň?                                      

Koľký deň v týždni je streda?                                      

Koľko máme ročných období?                                      

Koľko mesiacov má kalendárny rok?                                      

Ktoré číslo je hneď pred číslom 21 na číselnej osi?                                      

                                                lopta v poradí je červená.

                                                lopta v poradí je modrá.

                                                lopta v poradí je zelená.

                                                lopta v poradí je hnedá.

                                                lopta v poradí je žltá.

2. Vyfarbi lopty podľa pokynov:
prvú nažlto, tretiu namodro, poslednú nazeleno, loptu medzi prvou a treťou nahnedo,
predposlednú načerveno.

3. Doplň do viet poradie lôpt z úlohy 2. Číslovky zapíš slovom aj číslom.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slovesá

SLOVESÁ (1)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.
b) Podčiarkni slovesá.

um__vam

z__vate

b__linka

str__háme

ob__vačka

b__vame

jaz__ček

m__tnik

št__ridsať

r__sujete

nas__peš

korm__dlo

poz__vajú

kr__číš

šm__kačka

hm__ria sa

s__rový

zv__šný

s__čí

r__ža

v__skam

r__ha

v__žľa

p__ska

ja                                                             

ty                                                             

on (ona, ono)                                                             

Spisovateľ                               básne.

Kvetinárka _________ kvety.

Lekári _________ chorých.

Cestári _________  cesty.

Kuchári _________ obedy.

Maliar _________ obrazy.

my                                                             

vy                                                             

oni (ony)                                                             

2. Dopíš správne k zámenám podčiarknuté slovesá z úlohy 1.

3.

4.

Doplň do viet vhodné slovesá.

Prečítaj otázky a odpovedz na ne. Každú odpoveď napíš celou vetou.

Čo ste robili na čítaní?                                                                                                                        

Čo ste robili na matematike?                                                                                                                          

Čo ste robili na telesnej výchove?                                                                                              

Mám rada slovenský jazyk.                                                                                                         
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slovesá

SLOVESÁ (1)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.
b) Podčiarkni slovesá.

um__vam

z__vate

ob__vačka

m__tnik

nas__peš

jaz__ček

b__vame

p__ska

št__ridsať

r__sujete

šm__kačka

korm__dlo

poz__vajú

str__háme

s__rový

hm__ria sa

zv__šný

v__skaš

s__čí

v__skam

ja                                      

ty                                      

on (ona, ono)                                      

Spisovateľ                               básne.

Kvetinárka _________ kvety.

Cestári _________  cesty.

Kuchári _________ obedy.

my                                      

vy                                      

oni (ony)                                      

2. Dopíš správne ku každému zámenu jedno podčiarknuté sloveso z úlohy 1.

3.

4.

Doplň do viet vhodné slovesá.

Prečítaj otázky a odpovedz na ne. Každú odpoveď napíš celou vetou.

Čo ste robili na čítaní?                                                                                                                        

Čo ste robili na matematike?                                                                                                                          

Čo ste robili na telesnej výchove?                                                                                               
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slovesá

SLOVESÁ (2)

1. Prečítaj slovesá. Vyfarbi rovnakou farbou tvary toho istého slovesa.

myslieť

umyme

bývajte

umyť býva
myslí

umyte myslíme
bývaj

bývate

bývame
bývaš

umyjú

bývajme myslia myslite
myslíš

bývať umyjete

bývam
umyjeme

umyje

myslíte

myslím

umyjem

umyješ
umy

bývajú

2. Napíš, čo môžeš robiť s uvedenými predmetmi.

lopta časopis pastelky tričko
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Zameranie: Slovesá

SLOVESÁ (2)

1. Prečítaj slovesá. Vyfarbi rovnakou farbou tvary toho istého slovesa.

bývať

umy

umyť

umyje bývame
býva

umyješ bývaš
umyjú

bývajú

umyme

bývam umyjem

bývaj
umyjeme

bývate

bývajte

umyjete

umytebývajme

2. Napíš, čo môžeš robiť s uvedenými predmetmi.

lopta časopis tričko
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slová s podobným významom

SLOVÁ S PODOBNÝM VÝZNAMOM (1)

1. Nájdi a označ v štvorsmerovke slová.

S Ť A M CH I R D K

V A F U N G O V A Ť

I K Č R H K K M Y

E N E Č U R A Z A L

T I S I R Í I P R CH

I P T T D K R O Á Ý

D S N E R E K C T R

L P Ý K Z E R T Ť E

O A L A M P A I I T

T Ť Ý K T R V V B S

S T A T O Č N Ý O U

I Ľ E T A I R P R L

P R A C O V A Ť

čestný, drichmať, druh, fungovať, isto, kamarát, ker, kriak, krík, lampa, luster,

poctivý, pracovať, priateľ, rezký, robiť, rýchly, spať, spinkať, statočný, svietidlo,

určite, vrtký, zaručene

–

–

–

–

2. Nájdi v úlohe 1 a podčiarkni rovnakou farbou trojice slov s podobným významom. 
Štyri trojice napíš.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Slová s podobným významom

SLOVÁ S PODOBNÝM VÝZNAMOM (1)

1. Nájdi a označ v štvorsmerovke slová.

S Ť A M CH I R D K

V A F U N G O V A Ť

I K Č R H K K M Y

E N E Č U R A Z A L

T I S I R Í I P R CH

I P T T D K R O Á Ý

D S N E R E K C T R

L P Ý K Z E R T Ť E

O A L A M P A I I T

T Ť Ý K T R V V B S

S T A T O Č N Ý O U

I Ľ E T A I R P R L

P R A C O V A Ť

čestný, drichmať, druh, fungovať, isto, kamarát, ker, kriak, krík, lampa, luster,

poctivý, pracovať, priateľ, rezký, robiť, rýchly, spať, spinkať, statočný, svietidlo,

určite, vrtký, zaručene

2. Nájdi v úlohe 1 a napíš ku každému slovu slovo s podobným významom.

kamarát –                                                                                                                                                

lampa –                                                                                                                                              

krík –                                                                                                                                              

spať –                                                                                                                                                

určite –                                                                                                                                               

čestný –                                                                                                                                               

pracovať –                                                                                                                                             

bystrý –                                                                                                                                                



Meno a priezvisko:

Dátum:

© Vydavateľstvo AITEC, 2022 
 Strana je určená výhradne na didaktické účely.  
 Všetky práva vyhradené.

3

R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Záverečné opakovanie

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (1)

1. a) Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli mená osôb. Mená vpisuj postupne do tabuľky  
po písmenách.

b) Očísluj mená v abecednom poradí.

tejMa tinMar celMar rekMa rošMa lanMi láškuMi    lošMi    Mislavlo

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2. a) Doplň tabuľku. Použi slová so slabikotvornými spoluhláskami.
b) Prepíš slová z tabuľky. Rozdeľ ich zvislými čiarami na slabiky. 

c) Zakrúžkuj slabiky, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

1. Kopa

2. Obilie Z

3. Potichu M

4. Malý vlk

5. Krúžok na prste

6. Nádoba na varenie

7. Drobno pršať

8. Šmýkačka K
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Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Záverečné opakovanie

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (1)

1. a) Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli mená osôb. Mená vpisuj postupne do tabuľky  
po písmenách.

b) Očísluj mená v abecednom poradí.

tinMar celMar rekMa lanMi láškuMi    lošMi    

M

M

M

M

M

M

2. a) Doplň tabuľku. Použi slová so slabikotvornými spoluhláskami.
b) Prepíš posledných päť slov z tabuľky. Rozdeľ ich zvislými čiarami na slabiky. 

c) Zakrúžkuj slabiky, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku.

1. Kopa

2. Obilie Z

3. Potichu M

4. Malý vlk

5. Krúžok na prste

6. Nádoba na varenie

7. Drobno pršať

8. Šmýkačka K
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Záverečné opakovanie

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (2)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.

b) Pomôž vtáčaťu nájsť cestu k búdke. Choď len po slovách, do ktorých si doplnil/-a i, í.

                                    lietal nad stromami. Tlačí ma ohnutý __________ v topánke. 

Včely sú užitočný                            . Na desiatu mám obľúbený koláč                                              . 

Večer si uvaríme                                     čaj. Mládenec šiel k svojej milej na                                    .

2. Doplň do viet vhodné vybrané alebo príbuzné slová z úlohy 1.
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (2)

1. a) Doplň do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý.
b) Pomôž vtáčaťu nájsť cestu k búdke. Choď len po slovách, do ktorých si doplnil/-a i, í.

                                    lietal nad stromami. Mládenec šiel k svojej milej na                                    . 

Večer si uvaríme                                     čaj. Včely sú užitočný                                    .

2. Doplň do viet vhodné vybrané alebo príbuzné slová z úlohy 1.
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R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová:  
Pracovné listy k titulu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
Zameranie: Záverečné opakovanie

My navštívime našu starú mamu.       Desať žltých kuriatok zobalo chutné zrniečka.

Alenka číta štyrom malým deťom prvú rozprávku.

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (3)

1.

Prečítaj vety. Pomenuj slová vo vetách slovnými druhmi. Použi číslovanie podľa záložky 
na obálke pracovnej učebnice.

Doplň do viet chýbajúce údaje.

2.

a) Vyfarbi trojuholníky podľa pokynov: 
 predposledný trojuholník je zelený, prvý trojuholník je modrý,  

posledný trojuholník je hnedý, tretí trojuholník je žltý, druhý trojuholník je červený.

b) Dopíš k trojuholníkom ich poradie. Číslovky zapíš slovom aj číslom.

c) Napíš slovom aj číslom počet trojuholníkov.

3.

Slabikotvorné spoluhlásky:          ,          ,          ,          . 

Slová s                                              významom: malý – veľký,                                   –                                   .

Slová s                                              významom: pekný, krásny,                                             .

Vybrané slová sú slová, v ktorých po obojakých spoluhláskach          ,          ,          ,          , 

         ,          ,          , píšeme samohlásky          ,          .
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Navštívime našu starú mamu.       Desať žltých kuriatok zobalo zrniečka.

Alenka číta deťom prvú rozprávku.

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (3)

1.

Prečítaj vety. Pomenuj slová vo vetách slovnými druhmi. Použi číslovanie podľa záložky 
na obálke pracovnej učebnice.

Doplň do viet chýbajúce údaje.

2.

a) Vyfarbi trojuholníky podľa pokynov: 
 predposledný trojuholník je zelený, prvý trojuholník je modrý,  

posledný trojuholník je hnedý, tretí trojuholník je žltý, druhý trojuholník je červený.

b) Dopíš k trojuholníkom ich poradie. Číslovky zapíš slovom aj číslom.

c) Napíš slovom aj číslom počet trojuholníkov.

3.

Slabikotvorné spoluhlásky:          ,          ,          ,          . 

Slová s                                              významom: malý – veľký, vysoký –                                             .

Slová s                                              významom: pekný,                                             .

Vybrané slová sú slová, v ktorých po obojakých spoluhláskach          ,          ,          ,          , 

         ,          ,          , píšeme samohlásky          ,          .
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (4)

1. Vyfarbi plôšky podľa pokynov: 

podstatné mená – žltou pastelkou, 
prídavné mená – oranžovou pastelkou, 
zámená – červenou pastelkou, 
číslovky – hnedou pastelkou, 
slovesá – zelenou pastelkou. 

oni moje tebe náš my tvoji

urobili čítaš počítal prišli sme nájde rozprávaš

píšem ľúbiť pekný najhorší poslala spite

smeje sa najmilšia dom priatelia nové požičal

modré mačička nástenkou lavica oknami svetlá

bláznivé jedenásť knihám morča tridsať maličká

smutná osemnásty stoličkami triedy tretia prísny

krajšia kriedou päťdesiatdva devätnásť ceruzou dnešný

veselý ľudia stý nula pravítka presné

zaujímavé riaditeľovi žiaci knižnica spolužiakom zlatá

plače krásne učiteľkou monitory farebné pije

zaspievame kresli najlepšie zlý zjedla učíme sa

kričali umy ukryli sa vyčistil tešíš sa byť

vašim vy ich mne jej mi
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (4)

1. Vyfarbi plôšky podľa pokynov: 

podstatné mená – žltou pastelkou, 
prídavné mená – oranžovou pastelkou, 
zámená – červenou pastelkou, 
číslovky – hnedou pastelkou, 
slovesá – zelenou pastelkou. 

moje tebe náš my

čítaš počítal prišli sme nájde

ľúbiť pekný najhorší poslala

najmilšia dom priatelia nové

mačička nástenkou lavica oknami

jedenásť knihám morča tridsať

osemnásty stoličkami triedy tretia

kriedou päťdesiatdva devätnásť ceruzou

ľudia stý nula pravítka

riaditeľovi žiaci knižnica spolužiakom

krásne učiteľkou monitory farebné

kresli najlepšie zlý zjedla

umy ukryli sa vyčistil tešíš sa

vy ich mne jej
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (5)

1. Doplň do prázdnych plôšok chýbajúce údaje.

Slovné druhy

otázky Aká?

modré

otázkyPodstatné mená

píšeme ich s písmenom

písmenompíšeme ich s

pes

Kriváň

Slovesá otázka: Čo robí?

Číslovky otázky
Koľký?

sto

Zámená

ja
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE (5)

1. Doplň do prázdnych plôšok chýbajúce údaje.

Slovné druhy

otázky

Aký?

Aká?

modré

otázkyPodstatné mená

píšeme ich s

píšeme ich s

začiatočným písmenom

začiatočným písmenom

Zámená

ja

Slovesá otázka: Čo robí?

pes

Číslovky otázky
Koľký?

sto

tretí


