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1. Metodický pokyn 
 

    Didaktický materiál je určen žákům 3.–5. ročníku základního vzdělávání. Jeho cílem je 

usnadnit učitelům přípravu na vyučování českého jazyka, poskytnout další inspiraci pro zpestření 

vyučovacích hodin a zároveň poskytnout materiál, který si mohou založit do svého portfolia. Všechna 

uvedená cvičení jsou ověřena v praxi na ZŠ Ostrava, Matiční 5. 

Cvičení jsou upravena pro samostatnou práci žáků, kteří úkoly postupně řeší a píší přímo do 

pracovních listů. Při sestavování didaktického materiálu jsme zohlednili zásadu individuálního přístupu 

k žákům, tzn., že volena byla jak cvičení jednoduchá, tak i obtížnější, aby slabší žáci měli naději na 

úspěch a nadanější byli přiměřeně vytíženi. 

Součástí materiálu jsou úkoly, které mohou být zařazeny i do prvouky, přírodovědy, vlastivědy, protože 

s nimi svým obsahovým zaměřením souvisejí. Na konci každé kapitoly je zařazen Klíč, v němž žáci 

naleznou správná řešení jednotlivých úkolů. Jsou tak vytvářeny podmínky pro diferencovanou práci 

žáků v hodinách (každý žák pracuje svým vlastním tempem a řešení úkolu si může zkontrolovat). 

Každá škola má ve svém školním programu formulovány pro český jazyk výchovné  

a vzdělávací strategie v Charakteristice ČJ ŠVP. Jsou to společné postupy, metody, formy  

a projekty uplatňované učiteli českého jazyka, pomocí kterých jsou rozvíjeny vědomosti, dovednosti, 

postoje a hodnoty žáků, tzv. klíčové kompetence. 

Při zpracování tohoto didaktického materiálu jsme vycházeli z rozsáhlé odborné literatury, která 

je uvedena v závěru. 

 

 

    Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ZŠ Ostrava, Matiční 5  

 

Kompetence k učení 

• učitel dá žákům vždy, pokud je to možné, konkrétní názor (pomůcku), aby bylo učivo žákům 

předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, sluchu, hmatu 

• učitel rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

• učitel vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

• učitel vytváří podmínky pro práci s vhodnou literaturou 

Kompetence k řešení problému 

• učitel umožňuje žákům třídit, rozlišovat, seskupovat, přidávat i vyřazovat určité pojmy, 

pomůcky (hledat a volit správný postup a pomůcky) 

• učitel umožňuje žákům vyhledávat informace, třídit je a propojovat je s učivem 

• učitel vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické 

jevy 

Kompetence komunikativní 

• učitel vede žáky ke kultivovanému vyjadřování v běžném mluveném projevu 

• učitel umožňuje žákům hovořit o pozorovaném jevu nebo jejich způsobu řešení daného úkolu 

• učitel učí žáky naslouchat si navzájem, využívat možnosti o názorech diskutovat a vzájemně se 

respektovat 

Kompetence personální a sociální 

• učitel učí žáky vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu 

• učitel umožňuje žákům podílet se na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách 

a pravidla respektovat 

Kompetence občanská 

• učitel vede žáky k toleranci individuálních odlišností, k vzájemnému slušnému chování bez 

hrubosti a násilí 

• učitel vede žáky k omluvě za své selhání a snaze napravit chybu 
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    Předmět český jazyk je realizován ve třech složkách: jazyková výchova, literární výchova, 

komunikační a slohová výchova. Cílem výuky češtiny je vést žáky ke komunikačním dovednostem, k 

správnému užívání spisovného jazyka v projevu mluveném  

i psaném, ke správnému porozumění čtenému textu jako zdroji informací i estetických hodnot, ke 

kladnému vztahu k mateřskému jazyku a kulturním tradicím. 

RVP  ZV je na 1. stupni rozdělen na dvě období. Do 1. období je zařazen 1., 2. a 3. ročník, do 2. 

období 4. a 5. ročník základního vzdělávání. Pro každé období jsou stanoveny závazné státní výstupy, 

které si každá škola dále rozklíčila na své vlastní školní výstupy. Učitelé si tak mohli rozhodnout, které 

učivo do daného ročníku zařadí, v jakém rozsahu 

a hloubce. 

Učitelé naší školy vycházeli z dlouholeté praxe, a proto učivo, které žáci na 1. stupni zvládali 

s obtížemi, přesunuli do vyšších ročníků. Obzvláště 5. ročník byl přesycen obtížným učivem, a tak 

chyběl dostatečný prostor k řádnému procvičení učiva, zábavným hrám a různým aktivitám, které 

slouží k zpestření výuky. 

Předkládaný didaktický materiál člení učivo českého jazyka do pěti částí kapitoly 2. V každé 

části bylo vytvořeno 10–20 ukázkových cvičení, podle kterých si mohou učitelé tvořit další, obdobná. 

Cvičení tak mohou pomoci žákům k větší úspěšnosti při testování vědomostí, zjišťování vzdělávacích 

výsledků a při přijímacích zkouškách. 

 

Ovládání lexikálního pravopisu 

 

    Ovládat lexikální pravopis znamená, že žák správně píše slova tak, jak jsou uvedena ve slovníku, tj. 

ovládá psaní souhláskových skupin (např. kamenný), psaní velkých a malých písmen, předpony s-, z- 

(např. shlédl shora, zhlédl film, spadl dolů), předložky s, z, (např. šel s otcem, vyrobil z vápna), 

označování délky samohlásek včetně ú/ů (např. úkol, dolů, zúčastnit se), psaní vyjmenovaných slov po 

b, l, m, p, s, v, z. 

 

    Časově nejnáročnějším, ale také velmi obtížným učivem pro žáky je psaní i/y, í/ý uvnitř slov po 

obojetných souhláskách. Zde došlo ve 3. ročníku podle RVP ZV ke změně, kdy se žáci učí psát y/ý jen 

ve vyjmenovaných slovech a jejich tvarech. Až ve 4. ročníku je zařazen pravopis psaní y/ý i ve slovech 

příbuzných. Úkoly č. 16, 17, 19–22 jsou určeny pro práci ve 4. a 5. ročníku, poněvadž se v nich 

objevují i slova příbuzná. Pouze cvičení 18 sleduje jen psaní y/ý ve vyjmenovaných slovech. Úkoly č. 

18 a 20 lze využít i výchovným způsobem. 

    Ve 2. ročníku se seznamují žáci s párovými souhláskami, jejich pravopisem a výslovností na konci 

slov. Třetí ročník je rozšířen o psaní a výslovnost párových souhlásek uvnitř slova (úkoly č. 1–5). Úkol 

č. 4 je také možno výchovně využít. 

    Dalším učivem, které se začíná probírat ve 2. ročníku, je psaní ú na začátku slov a ů uvnitř a na 

konci slova (úkol č. 6). Teprve ve 4. ročníku, po probrání učiva o předponách a tvorbě slov, se 

seznamují s psaním ú po předponě, v některých slovech složených (např. trojúhelník), cizího původu 

(skútr, manikúra) a na konci citoslovcí: búúú, vrkúúú, cukrúú (úkol č. 7). 

    Učivo k psaní předpon s-/se-, z-/ze- není zpracováno, poněvadž tento výstup byl na naší škole 

zařazen vzhledem své obtížnosti na 2. stupeň. Na 1. stupni si žáci vypěstovávají dovednost psát správně 

předložky s/se, z/ze (úkoly č. 8 a 9). 

    Mezi obtížné učivo pro děti na 1. stupni lze zařadit také psaní zdvojených souhlásek, které úzce 

navazuje na přídavná jména a stavbu slova, skloňování přídavných jmen a tvoření příslovcí. Proto 

úkoly č. 10–12 patří mezi nejtěžší v této kapitole. Pokud si žák osvojí dovednost rozlišit předpony ve 

slovech, potom bez větších obtíží zvládá psaní slov s předponami ob-, v-, po nichž následuje kořen s je- 

na začátku (úkol č. 13). 

    Výcvik v psaní vlastních jmen se v 2. období 1. stupně příliš nerozšiřuje, žáci se učí poznávat vlastní 

jména osob, zvířat, měst, vesnic, hor, řek, států, příslušníků národů a dalších vlastních jmen potřebných 

z hlediska jazykové praxe. Jde o pravopis běžných jmen, často užívaných v oblasti, kde žijí (úkoly č. 14 

a 15). Vlastní jména složená z několika slov (názvy ulic, náměstí, budov) se probírají až na 2. stupni. 

Úkol č. 23 je shrnutím několika jevů lexikálního pravopisu. 
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Ovládání morfologického pravopisu 

 

    Ovládat morfologický pravopis znamená, že žák správně používá správné tvary slov jejich koncovek 

(skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek podle vzorů a časování sloves). 

 

    V učivu o ovládání morfologického pravopisu došlo k několika změnám. Z 5. ročníku jsme vyřadili 

učivo o skloňování přídavných jmen přivlastňovacích a přesunuli jsme ho do 6. ročníku. K procvičení 

přídavných jmen slouží úkoly č. 9–10. 

    Další změna je u skloňování zájmen. Žáci se učí skloňovat pouze zájmena osobní. Úkoly č. 11–12. 

Číslovky se v 5. ročníku neskloňují vůbec. Pouze úkol č. 13 se věnuje rozlišování číslovek základních 

a řadových. Úkolem lekce o slovesech je seznámit žáky s tvarovou soustavou sloves a naučit je, aby si 

uvědomovali rozdíl mezi spisovnými a nespisovnými tvary.Úkoly č. 1–3 jsou určeny k procvičení 

časování sloves a určování slovesných kategorií (osoby, čísla, způsobu, času). V úkolu č. 3 se 

kontrolují slovesné tvary, tajenka není podstatnou částí tohoto cvičení. 

    Posledním učivem této dovednosti je skloňování podstatných jmen. Žák většinou zná tvary 

skloňovaného podstatného jména, ale hlavním úkolem je, aby si uvědomil vztah mezi pádem a tvarem. 

Učivo o pravopisu koncovek podstatných jmen není snadné. Úkoly č. 4–8 se týkají skloňování 

podstatných jmen a určování jmenných kategorií pádu, čísla, rodu a zařazování podstatných jmen ke 

vzoru. 

 

 

Ovládání syntaktického pravopisu 

 

    Ovládat syntaktický pravopis znamená, že žák správně rozlišuje mluvnickou shodu přísudku 

s podmětem, např. muži pracovali, ženy pracovaly, a odděluje věty a větné členy členicími 

(interpunkčními) znaménky, např. Ženy, muži a děti se shromáždili, aby vyslechli, co jim řekne 

prezident republiky, předseda vlády a ministři. 

 

    V 5. ročníku probíráme psaní koncovek v příčestí minulém pouze u podmětu holého a rozvitého a 

úkoly č. 1, 3, 4, 5 a 7 slouží k procvičení tohoto učiva. Při nácviku se důkladně opíráme o rod jména 

v podmětu. 

    Úkolem učiva o souvětí a jeho stavbě je vypěstovat dovednost tvořit obsahově hodnotná souvětí 

s danými spojovacími výrazy a v psaných projevech se naučit klást správně interpunkční znaménka. 

    Úkoly č. 2, 6, 8 a 9 se týkají dovednosti psaní interpunkčních znamének v souvětí, dovednosti 

rozlišit větu jednoduchou a souvětím a tvoření vzorců souvětí. Úkol č. 2 lze využít i v komunikační a 

slohové výchově k vysvětlení jednotlivých přísloví, což je pro děti v současné době velmi obtížné. Je to 

zřejmě způsobeno skutečností, že se s příslovími v praktickém životě setkávají velmi ojediněle. 

 

 

Třídění slov 

 

    Třídit slova znamená, že žák dokáže pochopit význam slov, podle něho slova odlišit a vhodně použít 

v textu. 

 

    Učivo o slově je zajímavé a velmi důležité pro rozvoj vyjadřování a pro pravopis (vztah mezi 

zvukovou a grafickou stránkou). Důležité je, aby si žák uvědomil dvojí stránku slova: zvukovou a 

významovou. Dále je nezbytné, aby si žáci uvědomovali, že mnohá slova mají několik významů, jsou 

mnohoznačná (úkol č. 3). Poznávání mnohoznačnosti slov značně přispívá i k chápání odlišnosti slova 

(názvu) a věci jím označované. Slova mají podle významu různé vztahy. Na 1. stupni se zaměřujeme a 

procvičujeme: 

1) slova souznačná – protikladná (úkoly č. 1, 2 a 5) 

2) slova nadřazená, podřazená a souřadná (úkol č. 6) 
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Uvědomování si těchto vztahů má význam pro výběr slov při vyjadřování a pro náležité pochopení 

významu slova. 

    Žáci se také učí rozdílům mezi slovy spisovnými a nespisovnými, které si často neuvědomují 

a úkolem je, aby rozdíly mezi slovy rozlišovali a uvědomovali si je (úkol č. 4). 

    Důležité pro výcvik v lexikálním pravopise (psaní i/y uvnitř slova po obojetných souhláskách) je 

prohloubenější chápání příbuznosti slov. U žáků pěstujeme dovednost srovnávat hláskovou stavbu slov 

a uvědomovat si významový vztah mezi slovy (úkoly č. 7, 8, 9 a 10). 

 

 

Porozumění obsahu textu 

 

    Porozumět obsahu textu znamená, že žák chápe význam jednotlivých slov a vztahy mezi nimi 

a dovede podle nich pochopit i hlavní myšlenky textu. 

 

    Dobře rozumět čtenému textu je základní dovednost, kterou by si měl každý žák na 1. stupni osvojit. 

Patří k ní dovednost vyhledat a třídit informace (úkoly č. 10, 11, 13 a 14), získávat z nich to, co je 

důležité, schopnost odlišit podstatné od nepodstatného, orientovat se ve výtvarných vyjádřeních, 

obrázcích (úkoly č. 4, 6 a 8), tabulkách, schématech a také si umět poznatky a informace přehledně 

zpracovat, např. seřadit události ve správném časovém sledu (úkoly č. 7, 8 a 9). Žák jednotlivé úkoly 

plní v návaznosti na práci s textem (úkoly č. 2, 3, 6 a 16), musí se do textů vracet, čte je vícekrát. Tím 

se zdokonaluje i technika čtení a zlepšuje se rychlost čtení. Úkoly č. 1, 5 a 8, týkající se přísloví a rčení, 

stále sledují rozvoj čtení s porozuměním textu, ale navíc slouží k rozvoji vyjadřování, rozšiřují slovní 

zásobu, dávají elementární základy poznávání významu slov a rozvíjí žákovu fantazii. 

 

    Jedním ze základních cílů RVP ZV je dát všem žákům možnost zažívat úspěch, nebát se chyby 

a pracovat s ní. Pro práci s chybou je v tomto materiálu zařazeno mnoho cvičení, jako příklad uvádíme 

úkol č. 8 z kapitoly 2.2 Ovládání morfologického pravopisu. Tento úkol je komplexním procvičením 

skloňování podstatných jmen všech vzorů. Věnuje se v něm pozornost hlavně pravopisné stránce 

koncovek. Základem práce je pozorování přehledu skloňování vzorů podstatných jmen. Tento přehled 

by měli mít žáci stále po ruce. 

    Žáci v úkolu nejdříve samostatně najdou cestu bez chyb, mohou si ji vybarvit, učitel má rychlou 

a přehlednou kontrolu správnosti. Druhým krokem je vyhledat věty s chybami a opravit je. Ve dvojici 

si sdělí nalezené chyby a zdůvodňují je podle daných algoritmů. Zdůvodnění se důsledně opírá 

o analogii se vzorem. Mohou používat vlastní tabulky se skloňováním vzorů podstatných jmen, 

nástěnné tabule nebo Pravidla českého pravopisu. Tuto problematiku konfrontují ve čtveřici a 

hromadně si podle daných kritérií sdělují své závěry a hodnotí svou práci. Nakonec věty opíší do sešitu 

bez chyb. 

    Naučit se pravopis koncovek podstatných jmen není snadné. Míru jeho ovládnutí stále sledujeme, ale 

hodnotíme převážně slovně, klasifikujeme až na konci výcviku. Kontrola prováděná ve dvojicích, popř. 

skupinách učí žáky správné komunikaci, naslouchání a vzájemné pomoci, ohleduplnosti, ochotě 

přijmout radu a jiným ji poskytnout. Hlavně však navozuje pocit bezpečného prostředí, že si mohou 

chybu opravit a nejsou za to potrestáni špatnou známkou. 

    Tento úkol lze také využít i pro prohloubení učiva o stavbě věty, o řazení slov podle abecedy, 

rozlišují slovní druhy apod. 

    Žáci, kteří úkol dopsali, si vyberou z úkolu č. 1 libovolnou holou větu a pokusí se z ní vytvořit co 

nejdelší smysluplnou větu s rozvitým podmětem a přísudkem. Tu napíší na volný proužek papíru a 

přečtou. Proužky s větami se mohou vystavit ve třídě. 

    Další variantou je, že žáci vypíší ze správné cesty všechna podstatná jména, která seřadí podle 

abecedy. Vzadu na tabuli je napsáno správné řešení, sami si svou práci zkontrolují, opraví a zhodnotí 

(např. kdo měl správné řešení, může si v úkolu vybarvit obrázek hradu). 

    Na závěr úkolu doporučuji metodu pětilístku na téma rytíř. Téma lze dále využít ve vlastivědě (doba 

středověku) nebo slohové a komunikační výchově (kladné a záporné vlastnosti člověka, popis osoby). 
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    Každá vyučovací hodina mateřského jazyka by měla být zaměřena na dítě, jeho zkušenosti 

s jazykem, se světem a jeho aplikací v denním životě, přičemž naslouchání, čtení, psaní, mluvení by 

měly tvořit její samozřejmou součást. K tomu, aby hodiny pro žáka nebyly tolik únavné, využíváme 

nové metody a postupy. 

    Ve slohové a komunikační výchově a ve výchově  literární, kam můžeme zařadit dovednost 

Porozumění obsahu textu, nejčastěji používáme tyto metody: I. N. S. E. R. T., V-CH-D, volné psaní, 

horká židle, skládankové učení, kmeny a kořeny aj. Při výcviku všech dovedností určitě využijeme 

metodu skupinové výuky, sněhové koule, rozhovor a diskuzi. Na 1. stupni bychom určitě neměli 

vynechat prvky činnostního učení, protože žák si mnohem lépe zapamatuje informaci, kterou přijímá 

sluchem, zrakem a hmatem současně. 

    Oblíbenou metodou používanou na 1. stupni je pětilístek, ve vyšších ročnících tuto metodu 

nahrazujeme složitější metodou diamantem. 

    Nácvik všech vědomostí a dovedností v mateřském jazyce je pro žáky 1. stupně nelehký, protože 

klade značné nároky na paměť žáků. Proto by se učitelé určitě neměli bránit drilu, který je z hlediska 

zapamatování nutný. Mnohé učivo samo o sobě není příliš zajímavé, zajímavým by ho měly činit 

způsoby práce zvolené učitelem. 

 

Zpracovaly: 

M. Kalusová: 1. Metodický pokyn, 2.2 Ovládání morfologického pravopisu 

L. Kalvarová: 2.3 Ovládání syntaktického pravopisu, 2.4 Třídění slov 

H. Kvintová: 2.1 Ovládání lexikálního pravopisu, 2.5 Porozumění obsahu textu 
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2. Dovednosti z českého jazyka 

 2. 1 Ovládání lexikálního pravopisu 

 

Ovládat lexikální pravopis znamená, že žák správně píše slova tak, jak jsou uvedena ve slovníku, tj. 

ovládá psaní souhláskových skupin (např. kamenný), psaní velkých a malých písmen, předpony s-, z- 

(např. shlédl shora, zhlédl film, spadl dolů), předložky s, z, (např. šel s otcem, vyrobil z vápna), 

označování délky samohlásek včetně ú/ů (např. úkol, dolů, zúčastnit se), psaní vyjmenovaných slov po 

b, l, m, p, s, v, z. 

 

 

1. Zopakuj si párové souhlásky. Napiš, co vidíš na obrázcích. Nezapomeň: Pomáháme si jiným    

    tvarem slova nebo slovem příbuzným: šroub – šrouby. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

     1._________________    2._________________    3._________________   4._________________  

 

 

 

 

 

 

 

     5._________________    6._________________    7._________________   8._________________  
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2. Přiřaď k sobě správně slova.  

                                                                                                

 
                                                                                             

 

3. Označ slovo: 

 

    1. které neobsahuje hlásku [t]  : med, plod, hladový, let 

    2. které neobsahuje hlásku [f]  : Václav, mrkvový, fotograf, mrkev  

    3. které neobsahuje hlásku [š]  : hruška, nůžky, ponožka, růžová 

    4. které neobsahuje hlásku [b]  : klubko, hluboký, dubová, hříbek 

    5. které neobsahuje hlásku [d]  : hudební, podobný, med, domácí  

 

4. Doplň do slov ú, ů. 

 

    nečekaný _tok, ne_plná zpráva, p_lka jablka, příští _terý, ne_navný hráč, ochotná _řednice, 

    všeobecný troj_helník, malý z_statek, ne_činný lék, holoubek vrk_, bratr_v kamarád, m_ra,  

    bystrý pot_ček, lehká ch_ze, silný pr_van, ne_hledné písmo, tele b_, p_l krajíce, náš d_m,  

    hluboké _dolí, málo oříšk_, ostrý n_ž, malý st_l, sk_tr, manik_ra 

 

 

5. S/se, nebo z/ze? Doplň do věty správnou předložku. 

 

    1. Mám rád šišky __ mákem. 

    2. Eva se bavila  __ sestrou. 

    3. Sportovci se radovali __  vítězství. 

    4. Zkoumali jsme krápníky __ vápence. 

    5. Nemáme zkušenosti __ škůdci.  

    6. Dáme si čaj __ citrónem. 

    7. Postavili mu pomník __ žuly. 

    8. Měl strach __ tmy. 

    9. Šel na procházku __ psem. 

  10. __ Francie dovážíme sýry. 
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6. Vyznač, ve kterém řádku jsou všechny předložky užity správně. 

 

    1. z vlny, síň se zrcadly, sešit z poznámkami 

    2. klec s papouškem, poučení z dějin, se zavázanýma očima 

    3. s černými vlasy, soška se dřeva, koně s jezdci 

    4. s počítačem, s knihou, z matematiky 

    5. z Olomouce, z obydlími, s kuřaty  

 

 

7. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje.   

    Doplň neúplná slova.  

 

    1. Ob__h, 2. ob__vit, 3. v__zd, 4. v__tev, 5. ob__m, 6. v__c, 7. ob__zd, 8. v__dět, 9. v__deme,  

    10. dobrý ob__d, 11. v__t na dvůr, 12. sv__tlo, 13. úsp__ch, 14. vřelé ob__tí, 15. ob__dnávka,  

    16. v__šet, 17.ob__v, 18. ob__žnice, 19. ob__dnat, 20. v__řit, 21. souv__tí, 22. ob__dnaný,  

     23. ob__vitel, 24. pov__z mi 

 

8. Do políček opiš písmenka správě napsaných slovních spojení a zjistíš název zvířete. 

 

    1. bescenný poklad  (B)                       bezcenný poklad  (O) 

    2. rozčilení rodiče  (R)                        rosčilení rodiče  (C) 

    3. oddenek byliny  (A)                    odenek byliny   (D)     

    4. rosvícená lampa  (E)                         rozsvícená lampa  (N) 

    5. nejjednodušší úkol  (G)                    nejednodušší úkol  (F) 

    6. rostrhané kalhoty  (H)                       roztrhané kalhoty  (U) 

    7. oddechový den  (T)                           odechový den  (I) 

    8. nejjasnější hvězda  (A)                   nejasnější hvězda  (J) 

    9. bezstarostný život  (N)                      bestarostný život  (K) 

 

 
 

 

9. Z podstatného jména v závorce vytvoř přídavné jméno a napiš ho.  

 

      1. (kámen) ________________ hrad  

      2. (telefon)  ________________ seznam 

      3. (vrána)  ________________ krákorání 

      4. (rameno)  ________________ kloub 

      5. (ráno)  ________________ čaj 

      6. (prkno)  ________________ podlaha 

      7. (poledne)  ________________ zprávy 

      8. (slon)  ________________ chobot 

      9. (jméno)  ________________ seznam 

    10. (víno)  ________________ list 

    11. (svátek) ________________ oblečení  

    12. (rostlina)  ________________ olej 
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10. Podtrhni v textu všechna slova, ve kterých se píše velké počáteční písmeno. 

 

      V MUZEU VYSTAVUJÍ MÁNESOVY OBRAZY. KAŽDÝ SI RÁD PŘEČTE 

      ERBENOVU KYTICI. MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK JE NA MORAVĚ. STRÝC 

      JOSEF PŘIJEL I S KANÁREM BOHOUŠEM. CESTOVAL DO LONDÝNA . 

      JELI JSME KOLEM BEROUNKY AŽ NA HRAD KARLŠTEJN. VIDĚL JSI 

      FILM AMADEUS?  
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11. Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z 

 

       V každém řádku je jedna pravopisná chyba. Chybně napsané slovo škrtni napiš správně do    

       doplňovačky. Tajenku zapiš do bubliny. 
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12. Vyber z nabídky slovo, které do věty patří.    Nabídka 

 

      1. Pod jabloní byla přichystána…….....na ovoce.                                     lyska – líska 

      2. Indiáni uměli vyrobit boty z ……….                                                       lýčí – líčí 

      3.  ………. listy k sobě?                                                                             slepíš – slepíš 

      4. Pepík začal ………mladšího sourozence.                                          být – bít 

      5. V zahraničí …………mnoho zkušeností.                                             nabyla - nabila  

      6. Pevná ………pomohla mnohem lidem.                                              víra – výra 

      7. Čarodějnice měla plný košík ……….                                                  býlí – bílý 

      8. Každý týden musím ……….. schody.                                                   mýt – mít 

      9. ……….., co hrdlo ráčí.                                                                          pyl – pil 

    10. …………pomazánka je moje nejoblíbenější.                                          sírová – sýrová 

    11. Nechal ………..bundu na háčku.                                                             viset – vyset 

    12. Nachladil se a začal …………                                                             sypat – sípat 
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1.1 Řešení: 

 

1. 1. zub, 2. hrad, 3. páv, 4. loď, 5. nůž, 6. hrách, 7. mrkev, 8. ježci 

 

2. 1. let, 2. led, 3. led, 4. let, 5. let, 6. led, 7. plot, 8. plod, 9. plod, 10. plot, 11. plod, 12. plot 

 

3. 1. hladový,  2. mrkvový, 3. růžová, 4. klubko, 5. med 

 

4. 1. útok, 2. neúplná, 3. půlka, 4. úterý, 5. neúnavný, 6. úřednice, 7. trojúhelník,  

    8. zůstatek, 9. neúčinný, 10. vrkú, 11. bratrův, 12. můra, 13. potůček, 14. chůze, 15 průvan,  

    16. neúhledné, 17. bú, 18. půl, 19. dům, 20. údolí, 21. oříšků, 22. nůž, 23. stůl, 24. skútr, 

    25. manikúra 

 

5. 1. s mákem, 2. se sestrou, 3. z vítězství, 4. z vápence, 5. se škůdci, 6. s citrónem  

    7. z žuly, 8. ze tmy, 9. se psem, 10. Z Francie 

 

6. 2.,  4. 

 

7. 1. oběh, 2. objevit, 3. vjezd, 4. větev, 5. objem, 6. věc, 7. objezd, 8. vědět, 9. vjedeme,  

    10. oběd , 11. vjet, 12. světlo, 13. úspěch, 14. objetí, 15.objednávka, 16. věšet, 17. objev,  

    18. oběžnice,  19. objednat, 20. věřit, 21. souvětí, 22. objednaný, 23. objevitel, 24. pověz   

 

8. 1. bezcenný poklad, 2. rozčílení rodiče, 3. oddenek byliny, 4. rozsvícená lampa,  

    5. nejjednodušší úkol, 6. roztrhané kalhoty, 7. oddechový den, 8. nejjasnější hvězda,  

    9. bezstarostný život 

 

9. 1. kamenný, 2. telefonní,  3. vraní, 4. ramenní, 5. ranní, 6. prkenná, 7. polední, 8. sloní 

    12. 9. jmenný, 10. vinný, 11. sváteční, 12. rostlinný 

 

10. 1. V, 2. Mánesovy, 3. Každý, 4. Erbenovu, 5. Kytici, 6. Město, 7. Frýdek, 8. Místek,  

      9. Moravě, 10. Strýc, 11. Josef, 12. Bohoušem, 13. Cestoval, 14. Londýna, 15. Jeli,  

      16. Berounky  17. Karlštejn, 18. Viděl, 19. Amadeus  

 

11. 1. hlína, 2. umytá, 3. chmýří, 4. kopyta, 5. brzičko, 6. jazyk, 7. lepidlo, 8. kmín, 9. Olina,  

      10. třpytit, 11. Přemysl, 12. napít, 13. upír, 14. mír, 15. žvýkat, 16. liška, 17. výraz, 18. police,   

      19. vitamin, 20. cavyky, 21. HUMOR JE KOŘENÍM ŽIVOTA 

 

12. 1. líska, 2. lýčí, 3. slepíš, 4. bít, 5. nabyla,  6. víra, 7. býlí, 8. mýt,. 9. pil, 10. sýrová, 11. viset,    

      12. sípat  
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2. 2 Ovládání morfologického pravopisu 

Ovládat morfologický pravopis znamená, že žák správně používá správné tvary slov a jejich koncovek 

(skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek podle vzorů  

a časování sloves). 

 

1. K infinitivům napiš uvedené tvary rozkazovacího způsobu. 

 

  2. os.,č.j.          1. os., č.mn.        2. os., č.mn. 

1. cvičit                         __________        __________        __________ 

2. počítat                       __________        __________        __________ 

3. lehnout si                  __________        __________        __________ 

4. jet                              __________        __________        __________ 

5. postavit se                 __________        __________        __________ 

 

 

2. U sloves urči slovesný způsob. 

 

A – způsob oznamovací 

B – způsob rozkazovací 

C – způsob podmiňovací 

         

1. četl bys 

2. zhasni 

3. kupujte 

4. pila bych 

5. posloucháme 

6. vzpomeň si 

7. budeme vařit 

8. radovali byste se 

9. maloval jsem 

 

3. Do řádků napiš slovesné tvary od daných infinitivů 

 

1. nasolit: 1. os. č.mn. zp.roz.                               

2. vylít: 2. os. č.mn. zp.roz.        

3. zaorat: 3. os. č.mn.zp.ozn. čas bud.        

4. pověsit: 1. os. č j. zp.ozn. čas bud.        

5. přečíst: 3. os. č.j. zp.ozn. čas min.        

6. nasednout: 2. os. č.j. zp.roz.        

7. prodávat: 3. os. č.j. zp.ozn. čas přít.        

 

Tajenka: ___________  je slovo, které se časuje.                     
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4. Škrtni slovo, které do věty nepatří. 

 

1. V cirkuse byli cvičení (lvi/lvy). 

2. Zasadil (cibuli/cibuly). 

3. (Motýli/motýly) létají nad květy. 

4. Ve stepi můžeš potkat divoké (psi/psy). 

5. Chovatel vypustil (sokoli/sokoly). 

6. Vojáci pochodovali za (veliteli/velitely).  

 

5. Doplň slova z nápovědy ve správném tvaru do neúplných vět. 

 

1. Vnímal pozorně všemi _____________. 

2. Poprvé jsem se letos koupal v _____________. 

3. Auta parkují na dvou _____________. 

4. V ____________ syčela pára. 

5. Nehýbejte s těžkými _____________. 

6. Čtu knihu s lidovými _____________. 

7. Má hodně pevnou _____________. 

 

Nápověda: parkoviště, kotel, vůle, smysl, větev, Labe, pověst, parkoviště 

 

 

6. Spoj podstatná jména se vzorem, podle kterého se skloňují. 

 

1. chvíle   7. pšenice 

2. srdce A) MOŘE  8. koště 

3. rádce B) RŮŽE  9. židle 

4. letiště C) KUŘE  10. průvodce 

5. zvíře D) SOUDCE  11. košile 

6. hříbě   12. ovoce 

 

7. Podstatná jména napiš v uvedeném tvaru. 

 

1. vosa 2. p. č. j.: ________________ 

2. orel 4. p. č. mn.: ________________ 

3. veslo 7. p. č. mn.: ________________ 

4. páv 1. p. č. mn.: ________________ 

5. správce 5. p. č. mn.: ________________ 

6. jedle 7. p. č. j.: ________________ 

7. vítěz 3. p. č. j.: ________________ 

8. řeč 6. p. č. mn.: ________________ 
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8. Která z cest vedoucích do hradu je bez pravopisné chyby? 

1.  

 

 
 

              A)                                        B)                                                                    C) 
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9. Přídavná jména převeď do 1. pádu čísla množného. 

 

1. (ubohý) ________________ starci 

2. (hluchý) ________________ lidé 

3. (krotký) _________________ psi 

4. (masožravá) ________________ květiny 

5. (starobylé) ________________ města 

6. (sobí) _________________ kožešiny 

7. (červivé) ________________ jablka 

8. (bosý) _________________ chlapec 

 

 

10. Vyhledej a podtrhni ve větách přídavná jména. Pak urči jejich druh: 

  A tvrdé, B měkké, C přivlastňovací. 

 

1. Vytrvalí lovci pronásledovali jelena. 

2. Vítr cloumal silnými větvemi. 

3. V kosím hnízdě se objevili jeho obyvatelé. 

4. Ježíšovi učedníci hlásali víru. 

5. Na stromech seděli zpěvaví ptáci. 

6. Babička si pověsila na zeď vnuččin obraz. 

 

 

11. Zájmena v závorkách dej do náležitého tvaru. 

   

1. Myslivcovi psi za (my) běželi. 

2. Přijď ke (já) domů. 

3. Pošlete (ona) aspoň pozdrav. 

4. Nerad se s (vy) loučím. 

5. Navštivte (já) co nejdříve. 

6. Nemohl jsem se (ty) dočkat. 

 

 

12. S sebou, nebo sebou? 

 

1. Vezmi si _____________ čepici. 

2. Jirka ______________ polekaně cukl. 

3. Neházej _____________ . 

4. Vezmete ______________ také sourozence? 

 

 

13. Za kterými číslovkami napíšeš tečku? 

  

1. 19[] března jsem měl svátek. 

2. Vrátím se za 2[] dny. 

3. Žáci naší školy se umístili v soutěži na 3[] místě. 

4. Naše škola má celkem 22[] tříd. 

5. Vlak stojí na 3[] koleji. 
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2. 2. 1 Řešení:  

 

1. 1. cvič, cvičme, cvičte  2. počítej, počítejme, počítejte  3. lehni si, lehněme si, lehněte si   4. jeď, 

jeďme, jeďte  5. postav se, postavme se, postavte se 

 

2. 1. C,  2. B,  3. B,  4. C,  5. A,  6. B,  7. A,  8. C,  9. A 

 

3.  

1. N A S O L M E 

2. V Y L E J T E 

3. Z A O R A J Í 

4. P O V Ě S Í M 

5. P Ř E Č E T L 

6. N A S E D N I 

7. P R O D Á V Á 

  

4. 1. lvy,  2. cibuly,  3. motýly,  4. psi,  5. sokoli,  6. velitely, 

 

5. 1. smysly,  2. Labi,  3. parkovištích,  4. kotli,  5. větvemi,  6. pověstmi,  7. vůli 

 

6. A) moře – srdce, letiště, ovoce  B) růže – chvíle, pšenice, židle, košile  C) kuře – zvíře, hříbě, koště  

D) soudce – rádce, průvodce 

 

7. 1. vosy,  2. orly,  3. vesly,  4. pávi,  5. správce,  6. jedlí,  7. vítězi,  8. řečech 

 

8. C 

 

9. 1. ubozí,  2. hluší,  3. krotcí,  4. masožravé,  5. starobylá,  6. sobí, 7. červivá,  8. bosí 

 

10. 1. vytrvalí – A,  2. silnými – A,  3. kosím – B,  4. Ježíšovi – C,  5. zpěvaví – A,  6. vnuččin – C 

 

11. 1. námi,  2. mně,  3. jí,  4. vámi,  5. mě,  6. tě 

 

12. 1. s sebou,  2. sebou,  3. sebou,  4. s sebou 

 

13. 1. 19. března,  2. za, 2 dny,  3. na, 3. místě,  4. 22 tříd,  5. na, 3. koleji 

 

 

2. 3 Ovládání syntaktického pravopisu 

 

Ovládat syntaktický pravopis znamená, že žák správně rozlišuje mluvnickou shodu přísudku  

s podmětem, např. muži pracovali, ženy pracovaly, odděluje věty a větné členy členicími   

(interpunkčními) znaménky, např. Ženy, muži a děti se shromáždili, aby vyslechli, co jim    

Řekne prezident republiky, předseda vlády a ministři. 

 

 

1. U každé z vět rozhodni, zda koncovka v přísudku odpovídá shodě s podmětem. 

 

         A          B 

    1. ano       ne           Práce nám šla hezky od ruky. 

    2. ano       ne           Sportovci úspěšně reprezentovali naši zem. 

    3. ano       ne           Pod přívalem sněhu se polámali stromy. 
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    4. ano       ne           Moc nám chutnali babiččiny koláče. 

    5. ano       ne           Hejna vran létaly nad zasněženým městem. 

    6. ano       ne           Stovky lidí mířily na hudební festival. 

    7. ano       ne           Děti si oblíbili knihu o Harrym Potterovi. 

    8. ano       ne           Malé děti rády poslouchaly pohádky. 

    9. ano       ne           V přírodovědě žáky nejvíce bavili pokusy. 

  10. ano       ne           Mezi záporné vlastnosti vždy patřila závist. 

 

 

2.  Doplň interpunkční znaménka do přísloví. 

 

1. Neříkej hop dokud jsi nepřeskočil. 

2. Jez do polosyta pij do polopita. 

3. Dvakrát měř a jednou řež. 

4. Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá. 

5. Není všechno zlato co se třpytí. 

6. Prvnímu patří sláva i když to ti další udělali líp. (arabské) 

7. Život má ten smysl který mu dáme. (anglické ) 

8. Zlato ruce nemá ale všechno dokáže. (gruzínské ) 

 

 

3. Spoj část obsahující podmět (1-8) s částí, která obsahuje přísudek (A-H). 

 

1. Kabáty    A  blikala. 

2. Rozsvícená lampa   B  se snášely k zemi. 

3. Pestré slunečníky   C  visely na věšáku. 

4. Vločky sněhu   D  nám dala zabrat. 

5. Podstatná jména   E  nás chránily před sluníčkem. 

6. Malé hříbky   F  ničili sedačky. 

7. Neukáznění fanoušci  G  rozkousalo botu. 

            8. Nezbedné štěně   H  se skrývaly v mechu 

 

 

4. Doplň koncovky příčestí minulého (-l, -la, -lo, -li, -ly, -la). Potom v osmisměrce 

    pro kontrolu vyhledej doplněná slova. Zbylými písmeny doplň tajenku. 

 

1.  Jeleni nasál- proudící vzduch. 

2. Okna byl- zamrzlá. 

3. Vodníci lákal- děvčata na pentle. 

4. Mnoho lidí se nakazil- chřipkou. 

5. Housata plul- za husou. 

6. Stromy se ve větru ohýbal-. 

7. Gymnastky cvičil- se švihadly. 

8. Rodiče četl- dětem pohádky. 

9. Koťata se lekl-. 

10. Hrozny na sluníčku zrál-. 

11. Úkol by- těžký. 

12. Děti měl- prázdniny.     14.  Tajenka: _____________ 

13. V jeskyni ži- obr Koloděj.            přísudku s podmětem 

 

O H Ý B A L Y O 

S A L K E L L H 

Ć E T L I I P I 

Ź x O Ć Z L L L 

I D I A R Á U A 

L V K B Á S L K 

C A B Y L A A Á 

N M É L Y N A L 
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5. Doplň do vět koncovky příčestí minulého. 

  

1. Lesy se na podzim krásně zabarvil-. 

2. Obyvatelé měst se podílel- na čistotě ulic. 

3. Tramvaj zvonil- před zastávkou. 

4. Štěňata si hrál-. 

5. Sportovci pokořoval- rekordy. 

6. Kolony aut brzdil- dopravu. 

7. Děti se učil- matematiku. 

8. Nejlepší koně se zúčastnil- Velké pardubické. 

9. Na punčoše se mi pustil- očko. 

 10. Zástupy fanoušků čekal- na zahájení zápasu. 

 

 

6. Přiřaď písmeno A-F k souvětí s odpovídajícím vzorcem.  

   

1. Děvčata a chlapci pospíchají, aby přišli do školy včas.  

2. Po zimním slunovratu se dny prodlužují a noci naopak krátí. 

3. Koťata nebo štěňata se vyhřívali na slunci, které krásně hřálo. 

4. Rozhodla se zúčastnit na poslední chvíli, proto spěchala. 

5. Až se rozmyslíš, zavolej mi. 

6. Půjdeme sportovat nebo navštívíme filmové představení.  

 

 

7. Přiřaď k přísudku správný podmět. 

 

1. a) Talíře               5.  a) Hrady 

b) Okna             se leskla.      b) Města  byly dobyty. 

c) Dveře                    c) Vítězství 

 

2. a) Jeleni               6.  a) Kniha 

b) Srnčata se pásli.                 b) Zámky             se zaklaply. 

c) Laně         c) Pouzdra 

   

3. a) Školáci     7.  a) Děti 

b) Děvčata recitovaly.        b) Žákyně             se učili. 

c) Herečky          c) Žáci 

   

4. a) Klubíčka     8.  a) Domy 

b) Míče  se kutálela.                                  b) Města  stály.  

c) Obruče          c) Stavení 

 

A   V1 a V2. 

B   V1, proto V2. 

C   V1 nebo V2. 

D   Až V1, V2. 

E   V1, které V2. 

F    V1, aby V2. 
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8. Zakroužkuj správnou možnost. Pro kontrolu vyber věty jednoduché a spojuj  

postupně, jak jdou za sebou, písmena před nimi.  

A – věta jednoduchá 

B – souvětí  

 

1.  O Král měl několik synů a dcer.      A B 

2.  P     Děvčata hrála vybíjenou a chlapci házeli do koše.   A B 

3.  C    Ani se nerozhlédl a vešel do vozovky.     A B 

4.  D    Na stěně visí vzácný obraz.             A B 

5.  M   Nevěděl si rady s úkolem.      A B 

6.  L    Riskoval, až na to doplatil.      A B 

7.  N   Těším se, že pojedeme na výlet.      A B 

8.  R    Šel po lesní cestě až k rybníku.      A B 

9.  E    Před vyučováním si nachystám sešity, pouzdro, učebnice.  A B 

      10.  T    Odpoledne si čtu nebo se dívám na televizi.    A B 

      11.  S     Budu číst knihu nebo časopis.      A B 

      12.  U    Božena Němcová sbírala mezi lidmi pohádky.    A B 

      13.  K    Ve škole mě z předmětů baví vlastivěda i přírodověda.  A B 

 

 L O P 

                       K/   D 

 U C M   Co jsi získal? ____________ 

        S    R 

 T E N 

 

 

9. Označ správnou možnost. 

A – podmět holý 

B – podmět nevyjádřený 

C – podmět rozvitý 

D – podmět několikanásobný 

 

1. Všechny děti se těšily na prázdniny.    A B C D 

2. Na výletě v horách jsme sledovali mohutné orly.  A B C D 

3. Pes doprovázel lidi odjakživa.    A B C D 

4. Rytíři a sedláci bojovali pospolu.    A B C D 

5. Zahradník pěstuje vzácné orchideje i cizokrajné stromy. A B C D 

6. Na křižovatce stály autobusy, tramvaje a auta.  A B C D 

7. Stěhovaví ptáci odletěli do teplých krajin.   A B C D 

8. Zalehlo mi v uších.      A B C D 

 

 
10.  Kterou z možností vybereš? 

 

A – holý podmět, holý přísudek 

B – holý podmět, rozvitý přísudek 

C – rozvitý podmět, holý přísudek 

D – rozvitý podmět, rozvitý přísudek 

 

1. Chutná mi čerstvé ovoce.     A B C D 

2. Na kameni se vyhřívala užovka.    A B C D 

3. Keramická mísa se rozbila.     A B C D 
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4. Herec odehrál celé představení sám.    A B C D 

  5. Červená svítí.       A B C D 
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 2. 3. 1 Řešení: 

 

 1. 1. A, 2. A, 3. B, 4. B, 5. B, 6. A, 7. B, 8. A, 9. B, 10. A 

       2. 1. hop, dokud  2. polosyta, pij  3. – 4. kopá, sám  5. zlato,co  6. sláva, i když 7. smysl, který   

           8. nemá, ale 

       3. 1. C, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.H, 7.F, 8.G 

       4. 1. -i, 2.-a, 3.-i, 4.-o, 5.-a, 6.-y, 7.-y, 8.-i, 9.-a, 10.-y, 11.-l, 12.-y, 13.-l, 14.shoda 

       5. 1. -y, 2.-i, 3.-a, 4.-a, 5.-i, 6.-y, 7.-y, 8.-i, 9.-o, 10.-y  

       6. 1. F, 2.A, 3.E, 4.B, 5.D, 6.C 

       7. 1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. a, 6. b, 7. c, 8. a   

       8. 1.A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B, 7. B, 8. A, 9. A, 10. B, 11. A, 12. A, 13. A 

           Po spojení písmen O,D,M,R,E,S,U,K jsem dostal hvězdičku. 

       9. 1. C, 2. B, 3. A, 4. d, 5.A, 6. D, 7. C, 8. B 

     10. 1. D, 2. B, 3. C, 4. B, 5. A 



 

27 

2. 4  Třídění slov 

 

Třídit slova znamená, že žák dokáže pochopit význam slov, podle něj slova odlišit a vhodně  

použít v textu. 

 

 

1. Spoj antonyma (slova opačného významu). 

 

     

1. křičet  a) blízko 

2. prohra  b) brát 

3. daleko  c) mlčet 

4. nížina  d) hladový 

5. sytý  e) vysočina 

6. věnovat  f) výhra 

7. lesklý  g) ošklivost 

8. nádhera  h) matný 

 

 

 

2. Doplň do vět slova stejného nebo podobného významu  

(synonyma). Použij slova z nabídky. 

   

            Nabídka: vila, věžák, chaloupka, dům, stavení, chata 

 

            Znáte pohádku o Perníkové 1.__________________? 

            Obyvatelé panelových 2.____________ si je nyní opravují.Ve 3.__________ 

            se porouchal výtah. V Beskydech se nachází mnoho rekreačních 4.__________. 

            Některé vesnice si zachovávají selská 5._________________, ale objevují se 

            v nich i luxusní 6.______________. 

  

 

3. Označ správnou možnost. 

   

      A - slova mnohoznačná 

      B - slova jednoznačná 

 

      1. kluk   A B 

      2. auto   A B 

      3. kohoutek   A B 

      4. město             A B 

      5. vlna   A B 

      6. jazyk             A B 

      7. řeka   A B 

      8. hřeben  A B 

 

4. Nahraď nespisovná a hovorová slova ve větách. 

   

1. Začalo pršet a já si zapomněla vzít paraple. ___________ 

2. Hledala jsem špagát ___________, abych mohla převázat balík. 
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3. Při výstupu na vrchol hory se uvolnil šutr _____________. 

4. Do školy nejdu, protože marodím _____________. 

5. Před barákem ___________ jsme vysadili nové stromy. 

 

 

5. Jaké písmeno k uvedeným dvojicím doplníš? 

 

  A – antonyma (protikladná)  

  B – synonyma (souznačná) 

 

  1. tmavá – temná (noc)  A B 

  2. hbitý – svižný (chlapec)  A B 

  3. řídká – hustá (kaše)     A B 

  4. zahalila – zakryla (noc)  A B 

  5. pláč – smích    A B 

  6. podobizna – portrét   A B 

  7. sytost – hlad    A B 

  8. plýtvat – šetřit (jídlem)   A B 

  

 

6. Zařaď slova významem podřazená ke slovu nadřazenému. 

 

Nabídka: A/ netřesk, B/ radost, C/ mošt, D/ kleště, E/ mlha, F/ učení, 

                G/ topol 

 

1. stromy: ___________       2. nářadí: ___________ 

3. pocity:  ___________     4. činnosti: __________ 

5. byliny:  ___________     6. nápoje: ___________ 

7. slova se slabikotvornou souhláskou: ____________ 

 

 

7. Rozhodni, zda následující slova mají slabikotvornou souhlásku. 

 

 A B 

1. vlasy   ano ne 

2. vlna               ano ne 

3. nahrne   ano  ne 

4. hrát               ano ne 

5. braní   ano ne 

6. blbost   ano ne 

7. zadržet   ano ne 

 

 

8. Rozhodni, zda následující slovo vzniklo složením dvou různých slov 

(mají dva slovotvorné základy). 

 

     A  B 

1. zpěvník   ano ne 

2. pozoruhodnost  ano ne 

3. trojúhelník              ano      ne 

4. nadměrnost              ano ne 

5. starobylost              ano ne 

6. velkoměsto              ano ne 
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9. Vytvoř slova pomocí předpon a příponových části současně. 

 

             předpony                   slovotvorné základy  příponové části 

            chod 

                  pře-               -nost 

            hled 

                  po-               -ový 

           byt 

1._________________,2.___________________,3._________________,4._____________, 

5._________________,6.___________________,7._________________. 

 

 

10. Vyškrtni slovo, které nepatří do skupiny příbuzných slov. 

 

1. A) rozložit, B) zloba, C) nezlobit, D) zlobivý, E) pozlobit 

2. A) pečeně, B) pečlivě, C) pečivo, D) vypečený, E) pečínka 

3. A) jméno, B) pojmenovat, C) vyjmenovaná, D) zájmeno, E) nejmenší 

4. A) pracovitost, B) přepracovat, C) pracička, D) pracovna, E) pracovník 

            5.   A) tajnost, B) zatají, C) tajemný, D) vítají, E) tajně 
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      2. 4. 1 Řešení: 

 

1. 1. c, 2. f, 3. a, 4. e, 5. d, 6. b, 7. h, 8. g 

      2. 1. chaloupce, 2. domů, 3. věžáku, 4. chat, 5. stavení, 6. vily 

3. 1. B, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. B, 8. A 

      4. 1. deštník, 2. provaz, 3. kámen, 4. jsem nemocný, 5. domem 

      5. 1. B, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, 6. B, 7. A, 8. A 

      6. 1. G, 2. D, 3. B, 4. F, 5. A, 6. C, 7. E 

      7. 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. B, 6. A, 7. A 

      8. 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A 

      9. přechodnost, přechodový, přehlednost, přehledový, pochodový, pohlednost, pobytový 

    10. 1. A, 2. B, 3. E, 4. C, 5. D 
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