
1 
 

     Jméno žáka: ……………………………… 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

(ZŠ praktické) 

ŠKOLA PRO ŽIVOT 

CZ.1.07/1.2.19/02.0007 

Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14. Cheb 



2 
 

Obsah 

Použité symboly: .............................................................................................................................................. 5 

Opakování učiva 7. ročníku .............................................................................................................................. 6 

Vyjmenovaná slova po B ................................................................................................................................ 18 

Vyjmenovaná slova po L ................................................................................................................................. 21 

Vyjmenovaná slova po M ............................................................................................................................... 23 

Vyjmenovaná slova po P ................................................................................................................................ 25 

Vyjmenovaná slova po S ................................................................................................................................ 27 

Vyjmenovaná slova po V ................................................................................................................................ 31 

Vyjmenovaná slova po Z ................................................................................................................................ 34 

Sebehodnocení: ............................................................................................................................................. 35 

Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě, mě .......................................................................................................... 36 

Sebehodnocení: ............................................................................................................................................. 40 

Tvarosloví – podstatná jména ........................................................................................................................ 40 

Pády podstatných jmen .................................................................................................................................. 43 

Rod mužský .................................................................................................................................................... 44 

Rod střední..................................................................................................................................................... 47 

Rod ženský ..................................................................................................................................................... 49 

Sebehodnocení: ............................................................................................................................................. 52 

Číslovky .......................................................................................................................................................... 52 

Přídavná jména .............................................................................................................................................. 54 

Sebehodnocení: ............................................................................................................................................. 60 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského .................................................................................. 61 



3 
 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu ženského.................................................................................... 63 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního ................................................................................... 64 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního, ženského, mužského ................................................. 66 

Shoda přísudku s několikanásobným  podmětem .......................................................................................... 68 

Závěrečné opakování ..................................................................................................................................... 69 

SOS nápověda ................................................................................................................................................ 77 

Pravopis i / y po měkkých a tvrdých souhláskách ........................................................................................... 77 

Pravopis ú, ů .................................................................................................................................................. 77 

Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě mě, mně .................................................................................................. 77 

Vyjmenovaná slova ........................................................................................................................................ 78 

Základní skladební dvojice ............................................................................................................................. 80 

Přehled slovních druhů .................................................................................................................................. 80 

Podstatná jména ............................................................................................................................................ 80 

Přídavná jména .............................................................................................................................................. 80 

Zájmena ......................................................................................................................................................... 81 

Číslovky .......................................................................................................................................................... 81 

Slovesa ........................................................................................................................................................... 81 

Příslovce ......................................................................................................................................................... 81 

Předložky ....................................................................................................................................................... 81 

Spojky ............................................................................................................................................................ 82 

Částice............................................................................................................................................................ 82 

Citoslovce ....................................................................................................................................................... 82 

Podstatná jména ............................................................................................................................................ 82 



4 
 

Vzory rodu středního ..................................................................................................................................... 83 

Vzory rodu ženského ...................................................................................................................................... 83 

Vzory rodu mužského ..................................................................................................................................... 83 

Skloňování vzorů podstatných jmen ............................................................................................................... 83 

Číslovky .......................................................................................................................................................... 84 

Přídavná jména .............................................................................................................................................. 85 

Koncovky příčestí minulého v množném čísle ................................................................................................ 85 

Věty s několikanásobným podmětem, podmět stejného rodu ....................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Použité symboly: 

 

 

 

Cvičení napiš do sešitu 

 

 

 

 

 

Pomoc k řešení můžeš vyhledat v nápovědě 

 

 

 

Samostatná práce 

 

 

 

 

Práce pro pilné žáky 

 

 

 

 

Vhodná domácí příprava 

 

 

 

 

 Diktát 

 

 

 

 

 

Pozor! 
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Opakování učiva 7. ročníku 

 

1.  Ze sloves pomocí přípony -tel utvoř podstatné jméno a pověz, co kdo dělá:  

Např.: učit – Učitel učí. 

chovat………………………………………………………………………… 

léčit…………………………………………………………………………… 

cvičit…………………………………………………………………………. 

cestovat………………………………………………………………………  

budovat………………………………………………………………………. 

 

2. Zapisuj slova do tabulek podle kořene: 

Přístroj, národ, rodný, strojní, nástrojař, národní, strojník 

                                                                                                  

předpona kořen přípona 

 rod  

   

   

   

předpona kořen přípona 

 stroj  

   

   

   

 

 

 



7 
 

3. Doplň předpony U-, ROZ-, OB-, PŘE-, PŘED-, OD-, VY-, NA-  

(každou předponu užij jen jedenkrát): 

1………ložila jsi mu těžký úkol. 

2. ………ložil mu úkol k podpisu. 

3. Nedokončený úkol ………ložil a šel ven. 

4. Vozy byly plně ………ložené. 

5. ………ložila se knihami a studovala. 

6………ložte papír v polovině.  

7. ………ložil papíry na celém stole. 

8. Krabičku ………ložila barevným papírem.  

 

4. Doplň vhodné předpony (každou užij jen jedenkrát): 

1. __pracoval domácí úkol. 

2. Je to chybně, musíš to ___pracovat. 

3. Nechválím tě, protože jsi __pracoval dobře. 

4. ___pracoval tam mnoho hodin. 

5. Proč je úkol stále jen ___pracovaný? Dokonči ho. 

 

5. Do kvarteta se přimíchala karta, která mezi ostatní nepatří. Vybarvi ji. 

lékárna lékař léky mléko lékárník 

kopaná kopanec kopr zakopat výkop 

metla metu metař metr zameteme 

žabka žabí žabička žabák ropucha 

strojník výzbroj strojovna přístroj stroj 

VY 

ROZ 

OD 

PŘE 

NE 
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6. Odhal vetřelce! Spojuj postupně předpony se skupinou jezd.  Nalezená slova 

piš do sešitu. Kterou předponu připojit nemůžeš? …………… 

 

Vzniklá slova doplňuj do vět. 

Dejte pozor na kruhový ……………  Hasiči uskutečnili první……………  s novou 

stříkačkou.  ……………vlaku se o několik minut opozdí. Těším se na ……………  do 

Chorvatska. V naší obci je železniční ……………  …………… do města je uzavřen.  

……………  na dálnici zablokoval kamion.  …………… na mistrovství světa 

v lyžování vyhrála neznámá lyžařka.  ……………  do cíle se závodníkům 

zkomplikoval.  Pod dálnicí byl vybudován nový ……………,  dálnici také kříží několik 

……………  . 
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7. Vyhledej v článku příbuzná slova, podtrhněte je a pak postupně zapište do 

připravené tabulky. 

Adam by chtěl být cestovatel. Když čte cestopisy, dostává cestovní horečku a rád by 

někam vycestoval. V duchu už procestoval celý svět. Rodiče také rádi cestují, ale 

říkají Adamovi, že každý by se měl nejdřív vydat po cestách a cestičkách ve svém 

okolí a teprve potom se vypravit za hranice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kterou část mají tato slova společnou? ………………… 

Jak se tato část nazývá? ………………………… 

Jak se nazývá část za kořenem? ……………………… 

 

8. Doplň y/ý a i/í po souhláskách tvrdých a měkkých. Cvičení přepiš. 

An…čku probud…lo krákán…. Za okn… se na sněhu procházej…vrány. Domy jsou 

ve ván….c… jako bílí slon…. . Zasněžen… je i kamenn… most. Po siln…ci uhán… 

jedno auto za druh…m. Na kopc… sáňkují dět… . An…čka je lítost….vě pozoruje. 

Lituje, že nen… mezi n…mi.  
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9. Vypiš do sešitu z textu slova, ve kterých se 

vyskytuje y/ý nebo i/í. Dej do kroužku tvrdé 

souhlásky. Jinou barvou označ měkké souhlásky. 

Tomáš má vždycky zajímavé prázdniny. Každým rokem 

cestuje v létě s rodiči po naší vlasti. Po tři týdny 

poznávají společně různé krajiny. Dívají se na přehrady 

a rybníky. Navštěvují parky a zámky a obdivují sochy 

v zámeckých parcích. Jindy zase obují pevné boty a hurá na hory. Tomáš tam chodí 

pár kroků před tatínkem a hledá značky na stromech při cestě.  

 

10. Doplň i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách a cvičení opiš. 

Denní t…sk, zlatý řet…zek, uh…bá očima, pěkná č…tanka, koč…č…drápk…, 

střech…domů, potápěč se ponoř…l, Jen…ček běž…, Kája lež…, čtyř… prst…, zralé 

žalud…, černé vrán…, vysoké hor…. 

 

11. Oprav chyby. Cvičení přepiš správně. 

Celá rodyna dnes odpočívá u vodi. Tatínek ležý na trávníku a čte knihu. Šymon plave 

doprostřed ribníka. Plav zpátki, ať se nenastidneš. Malá Cylka sedí na krajy ribníka a 

má nohy ve vodě. Přytom pouští lodyčku a zase ji chytá Kolem plují dyvoké kachni. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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12. Seřaď a napiš hrady a zámky podle abecedy. 

Český Krumlov    ……………………….. 

Krakovec     ……………………….. 

Kačina     ……………………….. 

Bezděz     ……………………….. 

Kratochvíle     ……………………….. 

Křivoklát     ……………………….. 

Konopiště     ……………………….. 

Náchod     ……………………….. 

Červená Lhotka    ……………………….. 

 

13. Hledej schovaná vlastní jména osob. Vlastní jména seřaď podle abecedy.  

Neseď, ale naskoč rychle.    …………………….. 

Žumpa velice zapáchala.    …………………….. 

Léto máš asi nejraději, že?   …………………….. 

Starý záhon zarostl trávou.   …………………….. 

Postav mi chalupu na stráni.   …………………….. 

Jaro, Berta už je dávno tady.   …………………….. 

Krapet radosti mi to udělalo.   …………………….. 
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14. Doplň velké, nebo malé písmeno. 

Sestřenice (m,M) …irka žije ve (m,M) …ěstě (t,T) …řinci. Dědeček 

a (b,B) …abička žijí v malé (v,V) …esnici, která se jmenuje 

(v, V) …endryně. Kousek od Třince je (j, J) …ablunkov. Teta (i,I) 

…vona (n,N)….ováková má (p,P) …sa (r,R) …eka. Naším   (m,M) 

…ěstem protéká (ř,Ř) …eka (o,O) …lše. Kousek za městem se tyčí                           

(h, H) …ora (j, J) …avorový. Já se jmenuji …………………………………. 

 

15. Zahraj si hru Země, město, hora, řeka. Doplňuj slova z nabídky tak, aby 

v jednom řádku byla vždy jména se stejným písmenem na začátku. 

Země Město Hora Řeka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nabídka: /p/loučnice, /m/ilešovka, /l/uhačovice, /k/anada, /b/elgie, /d/ěčín, /ch/řiby, 

/j/izera, /p/raděd, /k/leť, /j/ičín, /j/eseníky, /d/yje, /l/ucembursko, /p/ardubice, /l/užnice, 

/b/ečva, /d/ánsko, /j/aponsko, /k/arviná, /l/ysá hora, /ch/rudimka, 

/m/ikulov, /p/ortugalsko, /ch/eb, /d/evět skal, /k/amenice, /b/eskydy, 

/b/eroun, /ch/orvatsko, /m/etuje, /m/aďarsko 
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16. K číslicím napiš pádové otázky a k nim připiš podstatná 

jména podle toho, ve kterém jsou pádě. 

Paní učitelka zadává úlohu při hodině matematiky: „ Představ si, 

Petře, dům s pěti patry. Do každého patra vede deset schodů. 

Kolik schodů musíme vyjít, abychom se dostali na nejvyšší poschodí? Počítej 

s rozmyslem. “ Petr ale příklad vypočítat neumí. „ Ty bys znal řešení, Jirko? “ Klade 

paní učitelka otázku Jirkovi. Jirka o otázce chvíli usilovně přemýšlí a pak vyhrkne: 

„Všechny!“ 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

17. Zeptej se na podstatná jména pádovými otázkami a podle nich urči pád.    

Pádové otázky a pád napiš. Urči i číslo a rod. 

     Pádová otázka + pád  číslo  rod 

Obléci si bundu  …………………………………………………………………... 

Bát se blesků  ……………………………………………………………..…... 

Telefonovat Janě …………………………………………………………………………... 

Zavolat Marka  ………………………………………………………………….. 

Toužit po úspěchu ………………………………………………………………………….. 
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18. Doplň v podstatných jménech i/í, y/ý. Nad podstatná jména napiš jejich pád 

a číslo. Cvičení napiš do sešitu. 

Chm …ří poletuje, zhasnout sv…čku, jet v…tahem, pracovat ve ml…ně, blahopřát k 

v…tězství, M…lane, skočit z v…šky, utéci před b…kem, dob…tek se pase, mluvit 

c…zím jaz…kem, s…pat s…korkám, prát v um…vadle, sušit b…l…ny, b…t bez 

b…tu, ujíždět po s…lnici, kop…ta klapou, jít se s…nem, potrestat p…chu, mít křeč v 

l…tku. 

 

19. Podtrhni podstatná jména rodu ženského červeně, rodu mužského modře a 

rodu středního zeleně. 

V létě jsem byla s babičkou u moře. Celé dny jsme trávily na pláži. Vůbec jsem 

nechtěla vylézt z vody. Byla to nádhera nechat se houpat vlnami. Obloha byla stále 

krásně modrá, jen jednou se strhla prudká bouře. Kaluže však slunce brzy vysušilo. 

Občas jsem ponořila hlavu pod hladinu. Také jsem prohrabávala písek a hledala 

jsem mušle. Měla jsem radost, když se mi podařil pěkný nález. Občas kolem projela 

pěkná plachetnice. Na ty chvíle si uchovám krásné vzpomínky. 

 

20. Vypiš z následujících řad sloveso. 

Hasím, hasič, hasicí, hasičský  ………………………………….. 

Veslař, vesloval, veslo, veslařský  ………………………………….. 

Zlomek, zlomený, zlomenina, zlomila ………………………………….. 

Lovící, ulovený, lovný, lovíš, lov  ………………………………….. 

Hra, hrající, hrají, hraní   …………………………………… 
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21. Za jednotlivá slovesa napiš zkratkou, jsou – li v čísle jednotném ( j. ), nebo 

v čísle množném( mn. ). 

Prosím …………., kašlete …………, hraješ …………, řídíme …………, 

pomáháme …………, chytá, …………., sbírají …………, mlčíš ………, 

Klepou …………, svírá …………, přísaháte …………, lezu ………….  

 

22. Podtrhni slovesa. Vypiš je pod sebe a urči osobu, číslo a čas. 

Rozhodl jsem se, že budu sbírat známky. Poprosím tatínka o pomoc. Určitě se 

podívá, jestli mu nějaké známky nezbyly z dětství. Možná najde i album. Také mi 

poradí, jak mám se známkami zacházet. Známky si budu vyměňovat s ostatními 

sběrateli nebo si je budu kupovat. Budu je řadit podle námětů, vyberu si asi sport a 

zvířata. 

Sloveso   osoba   číslo           čas 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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23. Doplň tabulku: 

 pád číslo rod 

ze stolu    

bez přátel    

přines mi otep    

 

 

24. Seřaď přeházená slova do vět. Uspořádané věty napiš do sešitu. Vyznač 

základní skladební dvojice. 

košile vyžehlily dětem Maminky. V čarodějnicích dočtou se i čtenáři o zlých 

pohádkách. telata troubila hlasitě na zatoulaná Auta. vystavené drahokamy 

obdivovaly Dívky. Z kouře valila se oblaka černého komína. 

 

25. Doplň vynechaná písmena. Ve větách vyhledej základní skladební dvojice a 

spoj je svorkami. Cvičení přepiš do sešitu. 

Žáci si procv…čují pravopis. 

Z rozkvetlých p…voněk se s…pe  p …l. 

Rybář  v…táhl ze s…tě neob…čejný úlovek. 

Sem…nka pampel…šek mají jemné chm…ří. 

El…ška ukl…zela um…té m…sky na pol…čku. 

V kočárku sp…nkalo  roztom…lé m…m…nko. 
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26. Vyhledej základní skladební dvojice. Vypiš je do tabulky. 

Žáci čtvrtého ročníku rádi kreslí. Filip vyhrál v soutěži Malovaná písnička. 

František se zúčastnil Kreslení zábavou. Iva získala uznání za 

reprezentaci ve výtvarném klání. Měli radost. Třídní jim srdečně blahopřála.  

podmět přísudek 

  

  

  

  

  

  

 

 

27. Vyber z nabídky vhodné přísudky a doplň je do vět. Cvičení přepiš do 

sešitu. 

(plete, myje, sedí, hlídá, sleduje, svítí, kreslí) 

Babička …………… moji mladší sestru.  

Maminka ……………. krásný svetr.  

Anička nerada ………… nádobí.  

Dnes krásně ………….slunce.  

Tomáš rád ………………. barevné obrázky.   

 Dědeček …………… ve svém oblíbeném křesle.  

Večer celá rodina …………………televizi. 
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Vyjmenovaná slova po B 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po B a napiš je ve správném pořadí. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

2. Dopiš k vyjmenovaným slovům co nejvíce slov příbuzných. 

být  ………………………………………………………………………………………… 

bydlit  ………………………………………………………………………………………… 

bystrý ………………………………………………………………………………………… 

obyčej…………………………………………………………………………………………  

bylina ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vyber z nápovědy správné slovo a dopiš ho na linku. 

bít  ………………… být  …………………  tady, kamaráda 

nebil ………………… nebyl …………………  pozorný, nikoho 

přibil ………………… přibyl …………………  prkno, nový žák 

odbila ………………… odbyl …………………  hodina, práci 

nabil ………………… nabyl …………………  peníze, pušku 

dobil ………………… dobyli…………………  baterky, vítězství 

zbil ………………… zbyla …………………  psa, koruna 
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4. Podle čísel slož slova, doplň i/í, y/ý a napiš. 

6. 

B-D 

11. 

NA 

16. 

PŘÍ 

1. 

NÁ 

19. 

SB-R 

9. 

B- 

14. 

B- 

21. 

B-T 

5. 

TÝ 

18. 

TEK 

8. 

TĚ 

3. 

TEK 

4. 

HB- 

22. 

NÁ 

13. 

KA 

23. 

B-D 

7. 

LIŠ 

24. 

LIT 

20. 

KA 

2. 

B- 

17. 

B- 

12. 

B-D 

15. 

LEK 

10. 

CÍ 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

 

5. Doplň i/y a napiš dvojice, které patří k sobě. 

dobré b- dlo      pozdě říkat co b- , kdyb- , 

b- t páté kolo u vozu    ani se nepohnul. 

pozdě b- cha honit -    dobré živob- tí, 

stál jako přib- tý     nic jiného se nedalo dělat, 

neb- lo zb- tí      říká to zb- tečně, 

hází hrách na stěnu    b- t nadb- tečný. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Každé slovo, které objevíš, označ barevně. Do volných políček doplňte i/y po 

B. Doplněné slovo napiš do sešitu a podtrhni je barvou, kterou jsi je označil.  

A O B  T N Ý H S K K 

A B G  T X B E B E E 

K  B  D A Š J  T T 

Č D Č  B L T  R   

 L B  L Á I B K B B 

B Í B  T V A Š A Á Í 

A Ř I K E L  B T N Ř 

B B O B  V A C Í Ě P 

 

 

7. V následujících cvičeních doplň neúplná slova. Cvičení přepiš do sešitu. 

Dobré b…dlo, přeb…vat v jeskyni, ledab…le odb-l úkol, vyb…jená, tady b…dlíme, 

kab…net, dvanáctá hodina odb…la, náb-tek, v ob…váku, neob…vatelný příb…tek, 

trpět b…dou, sb…rá b…liny, ob…vatel a ob…vatelka, dob…tčí mor, pob…zet koně 

b…čem, b…čí zápasy.  

 

Nab…t odvahu, nepodb…zej se, přib…slavská radnice,  b…zon, b…l v důchodu, 

nab…je zbraň, dob…t pevnost, pohádková b…tost, nerozb…tné sklo, dřevěné 

b…dlo, neodb…tný žadatel, nejhb…tější žák, neb…t nadb…tečný, mob…lní 

telefon, b…l b…t, zab…t mouchu, zab…dleli se. 

 

8. Diktát 

V sobotu ob…čejně pob…váme v Přib…slavi. Sb…ráme léč…vé b…liny. Trháme 

kopřivu i b…lé květy bezu. Hb…tí chlapci hráli vyb..jenou. Voňavé b…linky sušíme 

v dřevěném příb…tku. Bab…čka b…chtěla b…t také užitečná.  
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Vyjmenovaná slova po L 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po L a napiš je ve správném 

pořadí. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Vyškrtej v osmisměrce vyjmenovaná slova podle nápovědy: 

1. P L Y N O U T T 

S O T E Ž Y L A A 

2. L Š A 3. L K O V 

O Y Y 4. K Y M K T 

K K L Š L S L T Ý 

Ý A P Z E Ý Ý Ý L 

L T V 5. 6. T N L P 

7. K Ě N Y L E P B 

Nápověda:Slyšet, polykat, plynout, plýtvat, plyš, pelyněk, lyže, lýko, lýtko, mlýn, 

vzlykat, blýskat, lysý. 

 

3. Doplň i/y a napiš dvojice, které k sobě patří. 

Sb…hají se mu sliny   zbytečně se namáhat. 

Bojovat s větrnými ml…ny   zachoval klid. 

Ani nehnul brvou     zrychli tempo. 

Přidej pl…n      má chuť na jídlo. 
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4. Užij každé z následujících slov ve větě.  

mlýn X mlít ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

lysá X lísá …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

lyže X líže ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

 

5. V následujících cvičeních doplň neúplná slova. Cvičení přepiš do sešitu. 

Ml…nář, ml…nářka, bl…skavé skl…čko, hebký pl…š, bl…zcí l…dé,    spol…ká 

prášky, rozpl…vá se štěstím, pol…b…na l…ce, ničím nepl…tvej, v mé bl…zkosti, 

sl…šitelné vzl…kání, l…žař l…žuje, mal…nová l…monáda, l…sina na hlavě, l…tkový 

sval, pel…ňkový l…kér, l…ska s l…skovými oříšky.  

 

6. V následujících cvičeních doplň neúplná slova. Cvičení přepiš do sešitu. 

Cesta se kl…katí, usl…šel volání, uml…t na ml…nku, bl…ští se na slunci, pol…kač 

ohně, ubl…žit bl…zké osobě, spl…vavé vlasy, pl…nárna a pl…noměry, l…s na 

česnek, pl…tvá mastí, l…st l…py, pl…vá sl…ny, l…žařský můstek, sl…mák. 

 

7. Diktát 

Pel…něk je hořká b…l…na. Ol…nka sb…rala l…skové oříšky. L…ska je vodn… pták 

s b…lou l…s…nou nad zobákem. L…žoval a poranil si l…tko. Rozpl…váme se nad 

chutnými jel…tky. Babička smaží kobl…hy s mal…novou marmeládou. Karol…nka 

dostala pl…šového král…čka.  
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Vyjmenovaná slova po M 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po M, a napiš je ve správném pořadí. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vyhledej ve čtyřsměrce vyjmenovaná a odvozená slova po M. Piš je na linky.  

Ze zbylých písmen slož tajenku.  

N A CH O M Ý T N O U T 

U Ď Ž Ý M E L H M M A 

L Š Y M O T I L CH Ý K 

H M Y S L I T M M L Y 

M T I T ý M Í Y Ý I M 

Y D M ý CH A T Š Ř T A 

Z M T A K ý M S Í E Z 

 

______________   ______________  _______________ 

______________   ______________  _______________ 

______________   ______________  _______________ 

______________   ______________  _______________ 

 

Tajenka: 
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3. Uvědom si význam a doplň y/ý, i/í po M. Cvičení přepiš do sešitu. 

M…se učíme. Podej m…ruku. Děti se m…jí. Ten čas rychle m…jí. Moje babička je 

m…lá. Maminka m…la okna. Budu m…t novou tašku. Eva bude m…t nádobí. 

 

4. Dej do kroužku správné y/ý, i/í. Cvičení přepiš do sešitu. 

M (í / ý)č m ( i / y)nul branku. M (i / y)dliny si dobře spláchni. Děvčata byla samý žert 

a  sm (í / ý)ch. Kámen by se nad ním sm (i / y)loval. Každý dobrý člověk m (i / y)luje 

svou zem. Kdo dost nem( i / y)slí, mluví nesm (i / y)sly. Nezapom (í / ý)nejte psát 

úkoly. Na kraji lesa vyvěral pram (í / ý)nek pitné vody. Kolona vozů jela                 

hlem (ý / í)ždím tempem. 

 

5. Doplň a zdůvodni pravopis. 

M…jsme muzikanti, m…se máme dobře, půjčí m…knihu, nelži m…do očí, napiš m…, 

m…jsme žáci školy jedné školy, hra se m…daří, proč m…nepomůžeš, pojedeme 

m… i vy, zašij m…kalhoty, pomoz m…s úklidem, m…všichni, m… spíme. 

  

6. Diktát 

Chm…ř… z pampelišek poletuje vzduchem. Zam…chal kaši.  Vyl…hlá kuřátka 

nejsou l…sá, ale jsou ochm…řená jemným chm…řím. M…l…l ses, když jsi m…slel, 

že slepýš je zm…je. Sm…chal v m…sce b…lek  s cukrem. Sl…bil mi to. Nechce se 

m…na to ani pom…slet. M…řil přesně.  

 

7. Hádanky: 

Kdo má peněz nazb…t, ale nemůže je utrácet? 

Necitelní k němu b…li, aby lezl, do hlavy ho b…li. 
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Vyjmenovaná slova po P 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova, po P uvnitř slova a napiš je ve správném 

pořadí. 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Do rámečku očísluj vyjmenovaná slova podle pořadí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Do různých tvarů vyjmenovaných slov doplň y/ý a připiš základní tvary. 

Cvičení přepiš do sešitu. 

S p…chou (pýcha), do p…tle (____), na p…sku (____), netop…ři (____), viděl 

slep…še (____), na kop…tech (____), neklop…tni (____), zp…tuj (____), třp…tí se 

(____), p…kají (____), bez p…ru (____), p…ru, (____), p…říš se (____), čep…ří se 

(____). 

kopyto 

pysk 

třpytit se 

pykat 

slepýš 

pýr 

pýcha 

pyl 

pytel 

klopýtat 

netopýr 

pýřit se 

zpytovat čepýřit se 
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4. Vyber z nápovědy správné slovo a dopiš je na linku. 

 pýcha……………….  píchá ………………. namyšlenost, jehla 

na pysku………………..  na písku……………….. si hrajeme, na rtu 

pyl………………………  pil……………………… limonádu, na květu 

opylovat………………..  opilovat………………… květy, železo 

slepýš………………….  slepíš………………….. lepidlem, se plazí 

 

5. Doplň y/ý nebo i/í. Napiš, co tato úsloví znamenají.  

Posp…chej pomalu. 

………………………………………………………………………………………………….. 

P…cha předchází pád. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Podtrhni vyjmenovaná slova po P. Doplň y/ý, do ostatních i/í. Cvičení přepiš 

do sešitu. 

P…cha, p…tel, p…ha, p…chat, p…sk, p…hovatý, p…javice, netop…r, p…šeme, 

p…liny, kop…to, p…lot, p…lulka, klop…tat, zp…tovat, p…rát, p…rko, p…kat, p…sař, 

pap…r, p..tná voda. 

 

7. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu.   

Květní p…, p…pání kuřat, mam…nčin záp…sník, p…šná dívka, l…st pap…ru, 

namaloval slep…še, pl…šová op…ce, p…tel p…sku, kob…la 

s b…lou l…sinou, m… posp…cháme, p…chlavý trn, koňské 

kop…to, p…lný p…sař, mládě netop…ra, klop…tavá chůze. 
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8. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu.   

Nap…j se mléka, slep…me si krab…čku, pl…tvat p…tím, zap…suje m…šlenky, 

b…lá slep…ce, kop…ta chrání prsty kop…tníků, teta P…voňková zpívá veselé 

p…sničky, kovář okoval kob…le podkovy, klop…tal přes kameny, obuvník narazil 

botu na kop…to.  

 

9. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu.   

Zítra p…šeme písemnou práci z pravop…su. Kůň je lichkop…tník. Kráva je 

sudokop…tník. Posp…chal  a klop…tnul. Babička je p…šná na neob…čejně krásné 

p…voňky. Pep…k s L…borem si hrají na p…ráty. P…škot jsme zap…jeli 

b…linkovým čajem. 

 

10. Diktát.  Doplň a zdůvodni pravopis.  

Tlustý sp…s, úhledné p…smo, p…lotní kab…na, kap…tán letadla, p…hovatý 

Přem…sl, včelí p…chnutí, starý p…tlák, plazivý p…r, p…t l…monádu, klop…tat po 

silnici, velké p…smeno, p…šný páv, obl…bený sp…sovatel, plátěný p…tlík, dřevěné 

p…liny, zp…tovat svědomí, kamenný p…líř. 

 

Vyjmenovaná slova po S 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova, po S a napiš je ve správném pořadí.  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Vyškrtej v šestisměrce všechna vyjmenovaná slova: 

U Ý V A R CH Y S 

S V Ý T E Č Y S 

Y O T S N P Ý Y 

CH R Y Y A Č O S 

A Y S T E S Ý E 

T S Ý K O R A L 

Nápověda: syn, sychravý, sýček, sypat, syčet, syrový, sýkora, sysel ,sytý, usychat. 

Ze zbylých písmen vzniklo slovo. Jaké? 

 

      

 

3. Rozlušti a napiš pořekadla. 

S…YTÝHLADOVÉMUNEVĚŘÍ   …………………………………………………… 

DĚLÁŠS…ZÁSOBYJAKOS…SEL …………………………………………………… 

KLEPESEJAKOOS…KA   …………………………………………………… 

UČIVOS…PALZRUKÁVU   …………………………………………………… 

 

4. Přečti si pozorně popletené věty a napiš je do sešitu správně. 

S…to přes…váme přes p…sek. S…rová zelenina uvařila mam…nku. Us…chají 

stomy na l…stech.B…k měl s…lu jako s…n. Ob…dlí se přibl…žilo k las…čce. 

Zb…něk zas…čel na zm…ji. V pros…nci musí s…lnice pos…pat s…lničáře. 
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5. Vypiš slova vyjmenovaná, i jejich tvary a slova příbuzná. 

Král měl tři s…ny. Pos…pali jsme si špagety s…rem. S…ček je malá sova. Maminka 

l…suje rybíz a šťávu lije přes s…to. V s…chravém počasí jsem nastydl. Docela jsem 

se zas…til, snědl jsem tři s…rové chlebíčky. Rád chroupám s…rovou mrkev. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Ke každému slovu v levém sloupci hledej postupně vhodné slovo v pravém 

sloupci. Použité písmenko přeškrtni. Písmena před slovy zapisuj do tajenky, 

doplň y/ý, i/í. 

S – tavený     U – holub…čka 

K - s…n     U – sm…ch 

R – s…chravé    P – s…tko 

Y – hlas…tý     I – dítě 

N – us…chající    E – pros…nec 

S – kulaté     Ý – s…r 

Ř – měs…c     Í – zásoby 

Z – os…řelé     K – počasí 

M – s…vá     Á – větev 

J – s…slí     O – a dcera 

Tajenka: 
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7. Doplň a odůvodni. Cvičení přepiš do sešitu. 

S…lonová s…ťka, houkání s…čka, měs…ční třp…t, důležitá zás…lka, užitečná 

s…korka, s…chravé ráno, s…t obilí, různé druhy s…rů, vel…ká s…la, us…chající 

květy, s…rové brambory, s…čkovat, b…lá os…ka, s…ra na zápalkách, malý s…slík, 

s…rný zápach, věčný nenas…ta. 

 

8. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu. 

Sl…šíte houkání s…čka? Nes…čkuj, nic se nestane. Zm…je zas…čela a hb…tě 

zm…zela. Pára se s…čením uchází z kotle. S…n m…sl…vce S…rovátky našel na 

m…tině vys…lené mládě s…čka. Malí s…slíci nesl…šně pobíhali po m…tině. 

 

9. Doplň vynechaná písmena. Do každé věty vyber z nabídky vhodné slovo. 

Chodník se musí v zimě …………..  p…skem.  S…………..  mrkev m… chutná. 

K pros…vání s…pkých materiálů se použ…vají …………..  V s…chravém počasí 

jsem se nachladila a začala jsem …………..  Už mi pros…m nenab…zej nic k jídlu, 

jsem …………..  Rybáři chytají ryby do …………..   S………….. pomazánka mi 

chutná. 

Nápověda: sypat, sípat, syrová, sýrová, sytá, síta, sítí 

 

10. Diktát 

S…korky obývají všechny světadíly. U nás nejčastěji potkáme s…koru modř…nku. 

Sbírají hlavně hm…z a protože to jsou velc… jedlíci, spotřebují za den tol…k potravy, 

kolik samy váží. Větš…na s…korek hn…zdí v dut…nách stromů. Často pob…vají 

v bl…zkosti l…dských ob…dlí.  
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Vyjmenovaná slova po V 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova, V a napiš je ve správném pořadí. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vypočítej příklad. Výsledek vyhledej v tabulce a zapiš k němu písmeno. 

Přesmyknutím písmen dostaneš jedno vyjmenované slovo. 

Př.:  2 + 6 = 8   É 

9 · 5 – 6 =  …………...   5 · 6 = …………… 

27 : 3 + 40 : 5 =  …………...   7 · 4 = …………… 

(7 · 6) – (28 : 4) = …………..   6 · 3 – 9 · 2 = …………… 

Tajenka: …………... 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41     

O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž     
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3. Vymysli věty se zadanými slovy. 

VÝT  …………………………………………………………………………... 

VÍT …………………………………………………………………………... 

 

4. Doplňte slova s i/í, a y/ý po V. 

Sluníčko celý den krásně …………Na konci roku žáci dostávají …………Za bouřky 

fouká velmi silný ………… Chodíme často na ………… do přírody. Spolužákům 

tykáme, vyučujícím ………… Skok do dálky a skok do ………… jsou atletické 

disciplíny. 

Nápověda: výšky, svítí, vítr, vycházky, vysvědčení, vykáme 

 

5. Doplň i/í, y/ý. Vypiš slova vyjmenovaná, jejich tvary, i slova s předponou.  

Psi se zdv…ženými čenichy v…li na měsíc. V…dra má hustý kožíšek. V…naři 

skl…zeli na v…nicích v…nné hrozny. Už jsem přiv…kla novým podmínkám. V… 

nev…díte ten v…soký sloup? Nedělejte takový pov…k. Chlapec zav…skl a v…skočil 

do v…šky. V…r je chráněný pták. Děti rády žv…kají žv…kačku.  

Vyjmenovaná slova a jejich tvary: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Slova příbuzná: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Slova s předponou……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Doplň do vět vhodná slova z nabídky: 

V noci jsme sl…šeli houkání s…čka a …………  . I přes nepříznivý v…sledek nás 

neopouštěla ……….. ve v…tězství. Opice si navzájem ………… srst a v…b…rají si 

z ní lupy. V…………jsou příčinou mnoha nakažlivých nemocí. Ve ………… se 

třepetal papírový drak. Ve ………kostela v…sí zvonek. V…………poznáme podle 

v…razných peříček, která připomínají ouška. Vodní …………v…mlely v balvanech 

velké díry. 

Nápověda: víra, výra, vížce, výšce, vískají, výskají, víry, viry, výry 

 

7. Zahraj si na učitele a červeně oprav chyby v diktátu. Cvičení přepiš správně 

do sešitu. 

Pojedeme na výkend do Krkonoš. Ve škole budeme vyrábět papírové vysačky.Vítek 

obvykle viskočí hodně vysoko. Vilezl na nejvyšší komín. Výhru si můžete vizvednout 

ještě dnes. Na řece se udělal vodní výr. Chtěl se stát nevyditelným. Hned vindej tu 

žvykačku! 

 

8. Doplň i/y, í/ý. Cvičení přepiš do sešitu a vytvoř věty. 

v…kácený les                    užitečný v…nález  kyselá v…šeň       

v…nohrady                        v…taný host   rozv…tý květ    

oční v…čko                        dřevěný v…robek 

 

9. Diktát. 

Musíte mi v…kat,návštěva V…šehradu, šťavnatá žv…kačka, v…cpaný v…r, zav…skl 

radostí, horská v…chřice, v…trvalostní běh, v…značená stezka, chytrý 

v…nálezce. 
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Vyjmenovaná slova po Z 

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po a napiš je ve správném pořadí. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Vyřeš křížovku 

Letiště v Praze. (Starý 

název) 
             

Jmenovat se.              

Zakrátko, zanedlouho, 

časně. 
             

Svalnatý pohyblivý orgán v dutině 

ústní  
          

 

 

 

3. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu. 

Je s…ce ještě podz…m, ale brz… přijde z…ma. Jak se naz…vá ta vysoká rostlina 

s bílými kvítky? Přestaň z…vat! Cizí jaz…ky se učíme v jaz…kové škole. Rozbil se 

mi z…p. Z…tra si vyjedeme na výlet. Oz…vala se hlasitá hudba. Kocour  vyskočil na 

z…dku. V naší škole visí v…zva: sousední školy nás v…z…vají 

k plavecké soutěži. Závod se bude konat už brz…čko. Skok do 

v…šky vyhrál Milan a z…skal cenu pro vítěze. Do Ruz…ně jezdí 

městský autobus. 
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4. Doplň i/y, í/ý. Cvičení přepiš do sešitu 

mlsný jaz…ček                   z…skat vzdělání                 vyz…vat na souboj 

brz…ráno              nez…štná pomoc                 nový z…mník 

neslušně z…val                 bydlí v Ruz…ni                     odez…ral mu ze rtů 

daleká ciz…na                   brz…čko se vrátil                     naše teta Z…ta 

 

5. Doplň vhodná slova, která obsahují slabiky zy/zý, zi/zí. 

Přiletěl na letiště v R……………………. Zítra budu muset vstávat b……………………. 

 ráno. Do těsta na koláč přimícháme i sladké r……………………. Ulomil se mi  

…………………….na bundě. Venku mrzne. Vezmi se teplý z……………………. 

Má mezi předními zuby malou m……………………. 

 

6. Doplň i/y, í/ý. Cvičení přepiš do sešitu 

Z…ma, oz…m, z…vat, brz…, jaz…kovědec, naz…vat se, jez…rko, jaz…kový, 

přez…movat, oz…vá se, Ruz…ně, poz…tří, naz…vej, překaz…t, muz…ka, jaz…k. 

 

7. Diktát. 

Třást se z…mou, jaz…ková škola, sladké roz…nky, malý z…sk, sychravý podz…m, 

vrať se brz…, vyz…vavé chování, neslušné z…vání, ruz…ňské letiště, voz…k 

naložený pytli, vysoká z…dka, přez…mující ptáci, skupina 

ciz…nců, naz---váme ho Učitel národů. 

 

Sebehodnocení: 
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 Práce mi šla pěkně od ruky. Jsem spokojený (á) 

         se svými výsledky 

 

   

     Budu si muset některé učivo doplnit. 

              Své práci musím věnovat více úsilí. 

 

  

         Příliš se mi nedařilo. Své práci jsem  

                   nevěnoval dostatečné množství úsilí.   

 

 

Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě, mě 

 

1. Doplň ě/je a odůvodni pravopis. Ve větách urči základní skladební dvojice. 

Kv…ta dob…hla do cíle jako první. Významné ob…vy jsou základem sv…tového 

pokroku. Do naší ulice je zákaz v…zdu. D…deček nesl dv… ob…mná zavazadla. 

Přes naše sídlišt… vede dočasný ob…zd. Ob… d…včata dostala zvláštní  odm…nu. 

V…ra odnesla ob…dnávku na p…t nových knih. Vojt…ch 

n…kolikrát ob…l celé hřiště.  
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2. Doplň ě/je. Doplněná slova napiš do sešitu. 

Zajímavý příb…h, ptačí zp…v, vysoké nap…tí,  průb…h závodu, zv…davý chlapec, 

p…kná látka, vonné kv…tiny, ztráta v…domí, vytrvalý b…žec, mistr sv…ta, zrakový 

v…m, cenný ob…v, ob…ti dopravní nehody, přátelské ob…tí, v…zd do dvora, 

ob…vit pachatele, pov…domý člověk, ob…mný balík, v…l do garáže, vysoký v…k. 

 

3. Najdi a opravte a chyby. Cvičení napiš. 

Jíšku mícháme mjechačkou. Kam spěcháte? Vjeříš mi to? Jaký máš ve škole 

prospjech? Jabloň byla samý květ. Svjetla na ulici zhasla. Děvčátko mjelo na hlavě 

věnec z polních kvjetin. Její zpěv byl velmi pjekný. Chceš li mít úspěch, musíš být 

trpjelivý. 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Rozliš písmeno ě/ je. Zařaď podstatná jména do tabulky. 

medv…d, b…lásek, zem…dělec, p…nkava, zp…vačka, v…dec, v…dro, hráb…, 

košt…. 

názvy osob názvy zvířat názvy věcí 
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5. Doplň ě/ je. Vyhledej slovesa, označ je a vytvořte s nimi věty. 

b…hat   op…t   v…zd              m…řit 

p…nkava  ob…vitel  p…stovat   v…řit 

m…sto  sp…chat  ob…dvat   ob…tí 

za…tí   zm…nit  odm…nit   št…ně 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

6. Doplň bě/bje, vě/vje, pě. Cvičení přepiš. 

O…vná cesta, nap…chovaný batoh, …domostní soutěž, do…hl do cíle, o…hl 

překážku, lesklá …tikoruna, ryba v pod…ráku, …zd do garáže, neli… páchnoucí sýr, 

hlava plná …domostí, …stuje si kytičky, roztržitý …dec, …vecký sbor. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Vypiš do sešitu slova se skupinami bě, bje, vě, vje.   

 O…vná cesta, na…chovaný batoh, …domostní souboj, do…hl do cíle, o…l 

překážku, lesklá …tikoruna, ryba v pod…ráku, o…rná zeď, …zd do garáže, po…děl 

mi to,neli…páchnoucí sýr, vý…h pro paviána, vojenský z…d, hlava plná …domostí, 

zase si …stuje kytičky, náhle …l do křižovatky, roztržitý …dec, rekonstruovaná 

…zeňská cela, o…dnal jídlo, …vecký sbor. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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8. Doplň bě/bje. Cvičení přepiš do sešitu. 

 Zb…silá jízda, ob…vil poklad, rozezlení odb…ratelé, ob…ruce, ob…ktivní názor, 

b…h pro zdraví, vojenský zb…h, průb…h operace, ob…dnat jídlo, svrb…y ho prsty, 

podb…l lékařský, chyb…jící pracovníci, ochrana ob…ktu, sb…ratel 

kovů, ob…vitel Kolumbus, odb…r krve, výb…rová šunka, ob…l 

náměstí, prob…hl cílem, ob_…ti katastrofy, sob…stačná 

domácnost.  

 

9. Doplň bě/bje. Cvičení přepiš do sešitu 

 Z…silý řidič o…l smykem překážku. O… závodnice pro…hly současně cílem. Slavná 

…lohorská bitva pro…hla roku 1620. Peníze jsou o…živo. V pod_…ráku se mrskala 

…lice. Odbočil na kruhovém o…zdu. O…žník obíhal mezi třídami. V 

televizi ukazovali o…ti přírodní katastrofy. Rýsovali jsme 

rovno…žníky a licho…žníky. Krásní …loušové …hali v ohradě. 

Hvězdář o…vil novou hvězdu. To… se to nelíbí? 

 

10. Doplň vě/vje. Cvičení přepiš. 

Uprchlý …zeň, …žní hodiny, z…davá …ra, …zd do dvora, …rné mlýny, ne…řící 

Tomáš, …dro vody, klobouk na hla…, po…sil obraz, krajkový zá…s, …li si do vlasů, 

vypadal zdra…, zrakové …my, useda… plakal, namáha… pracuje, test …domostí, 

po…domý člo…k, platila hoto…, opavská …znice. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

javascript:void(0);
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Sebehodnocení: 

 

 Práce mi šla pěkně od ruky. Jsem spokojený (á) 

         se svými výsledky 

 

   

  Budu si muset některé učivo doplnit. 

           Své práci musím věnovat více úsilí. 

 

 Příliš se mi nedařilo. Své práci jsem  

           nevěnoval dostatečné množství úsilí.   

 

 

Tvarosloví – podstatná jména 

 

1. Podstatná jména vybarvi červeně, slovesa modře. 

plavání plaveme plavat 

kreslím kreslení kresba 

malba malování maluji 

učení učebna učí 

píšeme psaní písanka 

jíst jídlo jím 

stavba staví stavět 

spaní spát spí 
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Vyber 5 podstatných jmen z tabulky a užij je ve větách: 

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Jak říkáme slovním druhům, které můžeme skloňovat? 

Pozdrav     

Následuje po blesku 

Opak starého 

Lehké, přenosné obydlí 

Tekutina 

 

 

3. Urči u podstatných jmen jednotné číslo, nebo množné číslo a napiš i tvar 

v opačném čísle. 

Rod:    číslo   číslo množné 

Chlapec  r. mužský   jednotné  chlapci 

knížka   …………..   …………..  ………….. 

obědy   …………..   …………..  ………….. 

vrabci   …………..   …………..  ………….. 
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4. V následujícím textu vyhledávej podstatná jména a urči rod. U podstatných 

jmen rodu mužského také životnost. 

Robinsonův kalendář: 

Když byl Robinson na pustém ostrově desátý den, napadlo ho, že nerozezná všední 

den od neděle. Neměl zápisník, ani tužku, ani pero, měl jen nůž. Vyřízl proto na 

dlouhém trámu každý den jeden vrub. Neděli vyznačil zářezem delším a první den 

v měsíci označil žlábečkem ještě delším. To byl jeho kalendář. 

Př. Robinson (r. mužský, životný) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Podtrhni a vypiš slova, která nejsou podstatnými jmény. 

Dům, myslí, mladý, pán, město, papírový, vypravěč, vypráví, maluje, malíř, zpěvák, 

zpívá, jak, ten, rychle, několik, sto, účes, běžel, pole, spí, přišla, leze, okolo, pero, 

hřib, číst skákat, čtenář. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Pády podstatných jmen 

 

1. Zopakuj si pádové otázky a vyskloňuj tato slova.       

Žáci                 Myšlenka Pravidlo 

1. p. 1. p. 1. p. 

2. p. 2. p. 2. p. 

3. p. 3. p. 3. p. 

4. p. 4. p. 4. p. 

5. p. 5. p. 5. p. 

6. p. 6. p. 6. p. 

7. p. 7. p. 7. p. 

 

 

2. Ke každému podstatnému jménu řekni vhodnou pádovou otázku. 

O domech, prince, vlakem, u plotu, na zahradě, městu, ke škole, po cestě, bez lístku, 

kamarádovi, do schránky, vagóny, do vagónů, ve vagónech, k vagónům. 

 

3. Napiš podle zadání.  

petrklíč  – 6. p. j. č.  ………………………………………… 

miska  – 3. p. množ. č. ………………………………………… 

poupě  – 7. p. j. č  …………………………………………  

muži – 2. p. množ. č. …………………………………………  

píseň – 5. p. množ. č. …………………………………………  
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Rod mužský 

 

1. Vyhledej v textu podstatná jména rodu mužského a 

podtrhni je. 

S dědečkem jsme navštívili cirkus. Nejdříve cvičili akrobati na visuté hrazdě. Létali 

z jedné hrazdy na druhou jako vrabci. Pak přišel žonglér s talíři a míči. Rozházel je 

do vzduchu a zas je chytal. Ani jeden předmět neupadl. Po veselém výstupu klauna 

cvičili na nataženém laně dva provazochodci. Po lanech chodili svižně jako mravenci. 

 

2. Vyskloňuj podstatná jména: zástupce, správce. 

pád jedn. č. mn. č. pád jedn. č. mn. č. 

1. zástupce  1. správce  

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

6.   6.   

7.   7.   

 

 

3. Doplň vynechané i/í, y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. 

Náp…s …………………..  ob…vatel …………………..  

p…tel  …………………..  netop…r …………………..  

stav…tel …………………..  v…kres …………………..  

s…sel  …………………..  slep…š …………………..  

housl…sta …………………..  om…l  …………………..  

l…vanec …………………..  v…těz  ………………….. 
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4. Doplň vynechané i/í, y/ý. Pro zdůvodnění pravopisu napiš vždy do závorky 

vzor v příslušném tvaru a pádu. 

Pro mladé tygr… (……………), naši lovečtí ps.. (……………), s těžkými řetěz… 

(……………), k našemu učitel… (……………), sesbírat střep… (……………), 

v hlubokých sklep…ch (……………), orl… (……………), se silnými dráp… 

(……………), pohádka o krtkov… (……………), pozorovat motýl… (……………), 

pane ředitel… (……………), jablko s červ… (……………), lék proti kašl… 

(……………). 

 

5. Utvoř a napiš krátké věty s danými tvary podstatných jmen. 

Čápi – čápy, holubi – holuby, lvi – lvy, medvědi – medvědy. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Doplň vynechaná písmena. Do závorky napiš vzor. 

Kdybych se stal trosečníkem. 

Já bych se vůbec nebál! Zjistil bych, zda na ostrově žijí krvelační lv… (………….) 

s ostrými dráp… (………….)  a obrovskými zub… (………….)  a 

zda se tam nevyskytují krokodýl… (………….) nebo nebezpeční 

plaz… (………….) . Lovil bych ryby a krab… (………….) . Nechal 

bych si narůst dlouhé vlas… (………….)  a vous…(………….) . 

Jako Robinson. Vyrobil bych si šíp… (………….)  a střežil bych 

ostrov před nepřátel… (………….) .  
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7. Podstatná jména doplň a  řekni v 1. p. č. j., urči jejich vzor 

a napiš ho do závorky. Podle vzoru doplň i/í, y/ý. 

Poštovní holub… (………….)  přinášeli vzkaz… (………….). 

Nemám rád plaz…(………….) . Dej kanárkov… (………….) vodu. 

Svetry je třeba chránit před mol… (………….), mol… (………….) jsou škodliví. Žáci 

jeli s učitel… (………….) na výlet. Náš lyžař byl první v cíl… (………….) . Porota 

ocenila dva film… (………….) . Mouka se převáží v pytl…ch (………….) . Postřik 

chrání ovoce před červ… (………….) . České korunovační klenoty jsou posázeny 

drahokam…(………….) 

 

8. Doplň vynechaná i/i, y/y. Cvičení přepiš do sešitu. 

Přísné zákaz …, dva černí kos…, česat si vlas …, pozorovat lv …, psát úkol …, 

pomoci přítel …, za včelími úl …, třpytiví pstruz …, vzdálené hlas …, pověst o králi 

Ječmínkov …, se srdečnými pozdrav …, naši poštovní holub …, nakrmit holub …, 

dětské oděv …, hovořit s Ital …, o manželkách a manžel …ch.  

 

9. Doplň vynechaná i/i, y/y. Cvičení přepiš do sešitu. 

Ostrava je město s mnoha obyvatel …. Jezdí tam tramvaje a autobus …. Půjdu na 

setkání s pěstitel … kaktusů. Náš soused chová doma plaz …. Dostal jsem knihu  o 

slavných objevitel …ch. V jetel … jsme viděli pestré motýl …. V zámeckém parku 

se procházeli páv …. Předej tu pozvánku předsedov …. Blýská se na 

lepší čas … 

 

10.  Diktát 

Setkat se s přátel…, krmit holub…, luk a šíp…, hluboké močál…, úl… na poli, 

jedovatí plaz…, pštros…neumějí létat, dunivé hrom…, otevřít poštovnímu 

doručovatel…, hlídači se ps…, terénní voz…, milý přítel…, rám… na obraz…, 

výstřel… z pušky, kniha o badatel…ch, důležité podpis…, ohlásit se k ředitel…. 
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Rod střední 

 

1. Podtrhni podstatná jména rodu středního. 

Totem, miminko, okolo, sychravý, kokos, okno, snadno, dělat, záře, pod, řemeslo, 

hodina, ozvěna, vyhrát, houslista, svědomitě, věc, eso, židle, havran, sedm, rychle. 

Vypiš první písmena podstatných jmen rodu středního. 

Které slovo dávají první písmena z podtržených slov?............................................ 

 

2. Doplň i/í, y/ý. Podtrhni podstatná jména rodu středního. Cvičení přepiš. 

Zb…šek rozhýbal své tělo a b…l kladivem do kovadl…ny. V…ráběl pro koně 

podkovy. Jednou dostal při práci žihadlo přímo do chodidla. Hb…tě se um…l 

m…dlem a v…pravil se v…hlídkovým autobusem za lékařem. Ten mu 

poradil, aby při práci nosil řádnou obuv. 

 

3. Vyskloňuj podstatná jména.  

 Č. jedn. Č.mn. Č.jedn. Č.mn. 

1. veslo  švihadlo  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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4. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu. 

Uvízl jsem kol… automobilu v bahně na pol…. Vítr si pohrával se stébl… trávy. Po 

Lab… plují loďky osvětlené světl…. Na neb… jsme viděli ptáky, jak mávají křídl… 

Dívky cvičí se švihadl….. Chlapci se popíchali kružidl…. Pracovali jsme na pol…. 

 

5. Doplň a opiš. U podstatných jmen rodu středního urči rod, číslo i pád. 

Když se Madla m…la m…dlem u potoka, napadla ji spásná m…šlenka. Koupí si 

jedno um…vadlo. Sedla si do loďky a veslovala vesl… do bl…zkého města. Bez 

um…vadla se rozhodně nevrátí. Nakonec si koupila i kružítko do školy. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………….. 

 

6. Označ správný tvar a opiš do sešitu. 

Na lavici byla pouzdra s  /kružidli/ kružidly/. 

Jezevec se schoval do  /křoví/ křový/. 

Včely jsou nebezpečné svými /žihadli/ žihadly/. 

Koupil si krabici s /mýdli/ mýdly/. 

Procházeli jsme tím  /údolím / údolým/ . 

Prohlíželi si knihu s /říkadli / říkadly/. 

Sbírali tam /dříví/ dřívý/ na topení. 
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7. Vyhledej podstatná jména, která se skloňují podle vzoru město, a podtrhni je 

modře. Podstatná jména podle vzoru moře podtrhni červeně. 

Libuše, morče, louže, křesadlo, počítadlo, víno, růže, šavle, vejce, kníže, 

hřiště, cvičiště, struhadlo, kyvadlo, napadlo, ovoce, ovce, pole, nebe, kůzle. 

 Rod ženský 

 

1. Vyškrtej podstatná jména, která nejsou rodu ženského. 

Jahoda, kořist, střep, makovice, myš, jabloň, nůž, labuť, poradce, vesnice, houba, 

hrdina, starost, kapka, loďka, píle, zvíře, větev, injekce, babička, slepice, šachista, 

hráz, bytost, žádost, tma. 

 

2. Napiš pod sebe vzory podstatných jmen rodu ženského v ustáleném pořadí. 

Ke každému vzoru připiš tři podstatná jména, která se podle něj skloňují. 

……………… ……………………………………………… 

……………… ……………………………………………… 

……………… ……………………………………………… 

……………… ……………………………………………… 

 

3. Z textu vypiš podstatná jména rodu ženského a ke každému připiš vzor. 

V dávné minulosti narušovaly přírodu jen přírodní katastrofy, jako jsou výbuchy 

sopek, záplavy a povodně řek, které nanesly na úrodnou půdu bahno a štěrk. Na 

poškozená místa se však rychle vracel život. V současné době je ale situace jiná. 

Mnohdy do životního prostředí zasahuje svou nevhodnou činností i člověk. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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4. Kam pojedeš na výlet? Piš správné tvary názvů měst. 

Bratislava, Břeclav, Vlašim, Mladá Boleslav, Ostrava, Příbram, Nová Ves. 

Pojedeme do: ……………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Doplň vynechané i/í, y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. 

chv…le ………………...  kob…la ………………... 

skl…zeň ………………...  lav…čka ………………... 

Přib…slav ………………...  pol…ce ………………... 

m…tina ………………...  pečl…vost ………………... 

krab…ce ………………...  pov…nnost ………………... 

Diktát. 

Na mez… kvetly modré chrp…. Co máš na mysl…? Dnes večer se chci dívat na 

televiz….. Nepromarni čas dlouhými řečm….. Půjdeš zítra do škol…? Napiš příklad 

na tabul…. Musíš napnout síl…. Eva je dívka s pevnou vůl…. 
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Do slov v prvním sloupci doplň vynechaná i/í nebo y/ý. Vybarvi vždy to 

políčko, které obsahuje správné řešení. 

v postel… I Kdo Y A 

 pod lipam… I viděl Y kdo 

dvě sov… I z vás Y v 

V lahv…ch Í zahradě Ý uviděl 

za chvíl… I stoupat Y v podvečer 

Bílé hus… I strašáky Y motýlky 

Bez chyb… I vylézat Y z 

Ve větv…ch Í růžových Ý z myších 

Do tráv… I děr Y poupat? 

S houbam… I Ti Y Strašáci 

V rokl… I kdo Y nejsou. 

Z Jihlav… I Basta Y to 

Na zem… I viděli Y bum. 

S žádostm… I dostanou Y Dáme ti 

Do kaps… I pětku Y jedničku 

Nad jedl… I za dobrou Y jako 

Za horam… I dívanou Y dům. 

 

Pokud jsi neudělal(la) chybu, ve vybarvených políčkách si přečteš první sloku 

básničky Josefa Kainara Vysvědčení, v nevybarvených druhou sloku. Opiš na řádky. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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kolikerý 

Sebehodnocení: 

 

 Práce mi šla pěkně od ruky. Jsem spokojený (á) 

         se svými výsledky 

 

   

  Budu si muset některé učivo doplnit. 

           Své práci musím věnovat více úsilí. 

 

 Příliš se mi nedařilo. Své práci jsem  

           nevěnoval dostatečné množství úsilí.   

 

 

Číslovky 

 

Zopakuj si druhy číslovek a uveď k nim příklad. 

1. Vybarvi číslovky základní – žlutě, řadové – zeleně, druhové – oranžově, 

násobné – modře. 

 

 

 

 

několikátý 

mnoho čtvery první 

kolikrát pětkrát desatery několik 

dvojnásobný devadesátý osmery třetina 

šest tisíc desetinásobný 
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2. Doplň tabulku. 

 základní řadové druhové násobné 

2     

5     

7     

9     

několik     

 

 

3.  Doplň správný tvar číslovky. 

Mužstvo se muselo obejít bez (5) ………. hráčů. Vyprávěl nám o svých (6) ………. 

kamarádech. V plotě sadu byla (3) ……….vrata a (1) ………. branka. Sada 

obsahovala (5) ……….nůžky a (3) ……….nože. Ze (100) ………. diváků byla většina 

mladých lidí. Míša má (2) ……….sáňky, ale ani na (1) ……….nejezdí. 

 

4. Vyhledej a vyznač všechny číslovky v textu. 

Moje závody: 

Na prvních závodech, kterých jsem se zúčastnila v roce 1995, mi bylo devět let. 

Konaly se 8. září u Karlštejna. Přijela jsem tam se svou maminkou, jež mě velmi 

podporuje. Musela jsem si s sebou vézt dvoje boty. Jedny na samotný závod a druhé 

na rozběhání. Blížila se devátá hodina, kdy měl začít 6. ročník tohoto závodu, a já 

jsem byla velmi nervózní. Když startér vystřelil jednu ránu z pistole, běžela jsem jako 

o život. Několik závodnic bylo přede mnou. Ale když jsme se blížili k cíli… 
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Dokonči příběh: 

……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Doplň tečky tam, kde chybějí. 

Jaro začíná 21 března. Bydlím ve 3 poschodí. Chodíme do 6 ročníku. V roce 1348 

založil Karel IV univerzitu. Kino začíná v 15 hodin. V soutěži obsadilo naše družstvo 

2 místo. Do cíle nedoběhli jen 3 závodníci. Od 14 hodin máme odpolední vyučování. 

Na dovolenou pojedeme 10 června. 

 

Přídavná jména 

 

Co jsou přídavná jména, uveď příklad, jak se na ně ptáme? 

 

1. Ve kterém řádku najdeš pouze přídavná jména? 

 klidná, otcův, průvodčí, zlatá, kovové, pomalu, starší 

 dřevěná, Petrův, nejlepší, zelená, zlý, hladký, levnější 

 hudební, pirátská, vousatý, sluneční, mladík, strýcovo 
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2. Z podstatných jmen utvoř přídavná jména: 

kůže……………….   lesk……………….   

husa………………..   včela……………… 

hlad………………..   žízeň……………… 

sysel…………….   páv………………... 

 

3. Najdi a podtrhni přídavná jména. 

Před novým domem stálo Kamilovo auto. Petrovi přátelé přišli na schůzku. Zanes tu 

knihu Alešově sestře. Královi rádci byli smutní. Malý Pepík neslyšel tatínkovo volání. 

Viděl jsem dědovi koně. Stavíme se pro Novákovy děti. 

 

4. K následujícím podstatným jménům vyber z nabídky vhodná přídavná jména, 

která budou odpovídat na otázky jaký, který, čí. 

Nabídka: nákladní, vytrvalá, stěhovaví, osobní, ovocné, zimní. 

……………měsíce  …………….. rostlina   

………………..vlaky   …………….. stromy    

…………….. doprava  …………….. ptáci 

 

5. Podtrhni přídavná jména: 

Nemocný Petr ležel ve vyhřáté posteli. Prášek zapíjel bylinkovým čajem. Petrova 

maminka mu předčítala pohádkovou knížku nebo mu zpívala veselé písničky. Po 

nekonečném týdnu ležení v Petrově posteli byl zdráv jako rybička. 
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6. Najdi 12 přídavných jmen a s pěti utvoř věty. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Najdi a podtrhni přídavná jména a přepiš je na volné řádky. 

Děti běhaly za barevnými motýly. Navštívili nás otcovi příbuzní. Řídíme se laskavými 

radami milých přátel. Rychlí žáci byli s matematickými úkoly brzy hotovi. Myslivci 

ulovili liščí mládě. Sluneční paprsky zahřívají zemi. Tmavá letní noc se snesla nad 

krajinou. Letní pestré květiny lákaly hmyz. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

P R A Ž S K É Í Á 

O E N Í L S Y S N 

L L I P O V Ý O Í 

N I M E N H O L L 

Í N Á L Í B O S É 

K A M I L O V Y Í 
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8. Utvoř jednotné a množné číslo: 

Jednotné číslo Množné číslo 

zelený list zelené listy 

sladká švestka  

zlatá rybka  

dlouhá řeka  

 skleněné dózy 

 voňavé květiny 

 jedlové šišky 

 linkované sešity 

 

 

9.  Podtrhni červeně přídavná jména měkká, modře přídavná jména tvrdá. 

Doplň i/y. Pravopis zdůvodni. 

Krajina s osaměl….m…  vrchy oslňovala oči bíl…m jiskřiv…m sněhem. Les se skvěl 

v zimn…  nádheře. Větve stromů byly ověšené ledov…m… krystaly a spojené  

dlouh…m…  šňůrami jíní.  Blýskaly se v slunečn…ch paprscích jako ryz…  diamanty 

a upoutávaly divákov…  oči hrou duhov…h barev. Na zamrzl…ch rybnících se 

klouzali mal…  i velc…  kluci v tepl…ch kabátech. Výjev téměř jako z Ladov…ch 

pohlednic.  
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10. Vypiš přídavná jména a zařaď je k druhům.  

Měkká Tvrdá Přivlastňovací 

   

 
 
 
11. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš. 
 
Z rákos… se ozývalo žab… kvákání, letn… pohoda, čerstv… vánek, duhov… 

pstruzi, mil… kamarádi, škodliv… brouci, sebevědom… přítel, nebezpečn… řidiči, 

lakom… sobci. 

 

12. Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš. 
 
Babička uvařila voňav… čaj z bylinek. Lakom… lidé nebývají oblíben…. Ty jsi už 

zral… lehnout si. Slon… kly vypadaly hrozivě.Sob… kožešina je vzácná. 

Starostliv… lékaři usilovně pracovali. Krotc… psi si hráli na zahradě. Bíl… 

kocourci si lehli na tepl…, sluncem vyhřátý kámen. 

 

 
13. Popsanou vlastnost vyjádři vhodným přídavným jménem. 
 
Jeník se nikdy dlouho nerozmýšlí.  Je ………………………….. 

Pavel se nebojí jít večer lesem.  Je ………………………….. 

Tomáš dovede vše opravit.  Je ………………………….. 

Martin se pustí do každé práce.  Je ………………………….. 

Pan učitel nikomu nenadržuje.  Je ………………………….. 
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14. Dvojice slov dej do 1. a 7. pádu množného čísla. 
 
Citliv… clapec  ………………………    ………………………… 

Ubohý stařec   ………………………    ………………………… 

Včel… žihadlo  ………………………    ………………………… 

Hus… paštika  ………………………    ………………………... 
 
 
15. Z podstatných jmen nad erby vymysli vhodná přídavná 

jména tak, aby s podstatnými jmény v erbech vznikly celé 

názvy obcí ČR. 

Do čtverečku v levém dolním rohu u každého názvu zapiš pomocí zkratek,  

o který druh přídavného jména se jedná [T (tvrdé), M (měkké), P (přivlastňovací)]. 

 
 

kostel Konstantin Čech  Karel 

___________ 

Bříza 

___________ 

Lázně 

___________ 

Skalice 

___________ 

Vary 

anděl  železo  valach Havlíček  

___________ 

Hora 

___________ 

Ruda 

___________ 

Meziříčí 

___________ 

Brod 

kámen  kobyla Jindřich  chlup 

___________ 

Újezd 

___________ 

Hlava 

___________ 

Hradec 

___________ 

Ves 
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16. Doplň i/y  
 
Churav…žák, vztekl… pes, slavn…sportovci, s vesel… mi  sousedy,  

bez hodn… ch žáků, mezi vysok…mi domy, včel…med, ciz… muž, s barevn…mi 

pruhy, ps…kosti, ryb…ploutve, z ryz…ho zlata. 

 

17. Pastelkou oprav chyby jako učitel. Opravené cvičení opiš. 

Malí chlapec si večer vičistil zubi a šel do postýlki. Máme doma velykou trampolínu. 

Moje kamarádka se jmenuje jana. Milanovy rodyče jsou veselý lydé. Těšýme se na 

Prázdnyny. 

 

Sebehodnocení: 

 

 Práce mi šla pěkně od ruky. Jsem spokojený (á) 

         se svými výsledky 

 

   

  Budu si muset některé učivo doplnit. 

           Své práci musím věnovat více úsilí. 

 

 Příliš se mi nedařilo. Své práci jsem  

           nevěnoval dostatečné množství úsilí.   
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Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského 

 

Je-li podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme v příčestí 

minulém koncovku   

Je-li podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, píšeme v příčestí 

minulém koncovku   

 

1. Doplň, co kdo dělal. 

Malíři  …………………………. Motýli  …………………………. 

Zedníci …………………………. Vrabci  …………………………. 

Kováři  …………………………. Psi  …………………………. 

Ševci  …………………………. Kocouři …………………………. 

Prodavači …………………………. Pávi  …………………………. 

Zahradníci …………………………. Lvi  …………………………. 

 

2. K podstatnému jménu doplň vhodná slovesa 

Vagóny …………………………. Autobusy …………………………. 

Vlaky  …………………………. Vrtulníky …………………………. 

Vozy  …………………………. Motocykly …………………………. 

Traktory …………………………. Trolejbusy …………………………. 
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3. Zeptej se na podmět (kdo, co?) a doplň koncovku 

Myslivci zastřelil… poraněného srnce. Námořníci vítal… nového 

člena posádky. Draci z pohádky byl… namalováni na skle. Okolo 

ohně seděl…skauti. O přestávkách žáci dováděl… ve třídách. 

 

4. Rozlišuj v podmětu životné a neživotné tvary podstatných jmen, doplň 

koncovky. 

Papíroví draci se vznášel… k obloze. Kolotoč se dal do pohybu a koně 

ujížděl…Sněhuláci se na slunci brzy roztál…Koně táhl…do vrchu náklad velmi 

pomalu. 

 

5. Ptej se na podmět a doplňuj koncovky. Cvičení přepiš. 

Pánové zapískal…. na psi. Chlapci pletl…. pomlázky. Při lovu byl…. zastřeleni 

bažanti. V koruně stromu zpíval…. kosi. Malí skřivani létal…. v oblacích a 

přivolával…. jaro. V lesích se objevil…. vlci. Již z dálky nás upoutal…. dva sněhuláci 

 

6. Doplň koncovky příčestí minulého ve větách. Cvičení přepiš. 

Stolky byl… obsazeny. Obrazy visel… na stěnách. Výkresy byl… vystaven… Na 

nástěnce upoutal… žáky zajímavé výstřižky z novin. Sešity byl…čitelně podepsány. 

Papíry byl…rozdány. Na žáky čekal…zajímavé úkoly. 

 

7. Najdi chyby, cvičení správně opiš. 

Koláče voněly, až se nám slyny sbíhaly. Chlapci se tu nachomítli a s koláčki hbytě 

viběhly, aby je v klidu snědly. O drobki se podělily s ribami. Vesničtí psy loudili a 

hlasitě štěkaly.  
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8. Diktát. Cvičení doplň a opiš. 

Nejlepší počtáři z naší škol…. se utkal…. v matematické soutěži.Pořadatelé nás 

udivoval…. hram…. s čísl….. Na závěr učitelé překontroloval…. v….počty. V pondělí 

ráno v….chovatelé v….hlásil…. v….sledky. 

 

9. Vymýšlej k uvedeným podmětům vhodné přísudky v příčestí minulém a 

doplň je do třetího a šestého sloupce. V prvním a čtvrtém sloupci zapiš 

životnost/neživotnost. 

neživ. stroje  živ. mistři  

 elektrikáři   hoblíky  

 hřebíky   metry  

 instalatéři   pytle  

 vrtáky   kabely  

 šroubováky   řemeslníci  

 

10. Doplň i/y. Cvičení přepiš. 

kohouti kokrhal… květy se rozvil…,psi štěkal… klasy zrál…, vlaky se rozjel…, 

drahokamy se třpytil…, ptáci poletoval…, vrabci štěbetal…,rohlíky byl…    upečen…,     

diváci tleskal…, uhodil…mrazy, vozy rachotil… , potoky hučel… , rodiče se radoval… 

zvonky zvonil…, hadi syčel…,motýli poletoval…,muži pracoval…   

 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu ženského 

 

Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v příčestí minulém 

koncovku   
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1. K daným podstatným jménům doplňuj vhodná příčestí minulá. 

Kozy  ……………….. Louky  ……………….. 

Vlaštovky ……………….. Lampy ……………….. 

Veverky ……………….. Postýlky ……………….. 

Žirafy  ……………….. Skříně  ……………….. 

Kočky  ……………….. Váhy  ……………….. 

Žáby  ……………….. Hvězdy ……………….. 

Ryby  ……………….. Jabloně ………………..  

 

2. doplň koncovky a podtrhej podměty. Cvičení přepiš. 

na stole stál…..   váza, ve váze byl…..   květiny; k tulipánům přilétl…..  včely; 

Máša spal…..   v posteli; v pokoji svítil…..   obrazovky; na stromě rostl…..    

hrušky; prodavačky nevěděl…..   , jaké mají zboží; Marie s Anetou trhal…..     

kopretiny; roztrhl…..    se mi kapsa; roztekl…..  se mi všechny čokolády; 

napsal…..   ti soudkyně; polévky byl…..   výborné 

 

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního 

 

Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v příčestí minulém 

koncovku   

 

1. Doplň správnou koncovku. Cvičení přepiš. 

auta jel…,kolo se točil…,čtyři stavení hořel…, zrcadlo se leskl…, okno byl…rozbit… 

kůzle mečel…,kuřata zobal…,oko mrkl…, košťata zametal…,topení topil…, dna 

hrnců upadl…, akvária se rozbil…, přišl…štěstí, a brzy zas odešl…, u lednice dítě 
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stál…z plna hrdla křičel… koťata roztrhal…záclony, potrubí praskl…,prkna se 

zlomil…, sklo praskl…,mýdla se rozpustil…. 

 

2. Doplň nabízená slovesa ve správném tvaru. 

mňoukat, začít, schovat se, přijít, najít, sedět, kutálet si, být, schovat se, začít 

Na okně ………………….kotě a hlasitě ………………….. Po chvíli k němu 

………………….druhé, a tak tam ………………….dvě. Když ………………….pálit 

slunce, ………………….  pod stůl. Tam ………………….klubíčko vlny, a tak si s ním 

………………….. Večer se na ně babička zlobila, protože neměla z čeho plést svetr. 

Koťata se před ní raději ………………….. 

 

4. Oprav chyby. Kolik jsi jich našel/našla? Cvičení přepiš. 

Sousední stavení byly zdevastovány. Okna byla rozbité. Dřevěná 

zábradlí byly nenávratně poškozené. Staré hnízda pod střechou 

zůstaly opuštěné. Oplocení kolem domu a pastvin dávno nesloužily 

svým účelům. Kuba dobře věděl, že se bude o svůj statek a o své 

zvířátka vždycky vzorně starat. 

 

4. Doplň slovesa ve správném tvaru. Cvičení přepiš. 

Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku stál…dvě váz… a 

ve vázách neb … lo nic. Ob… vatelky domečku dal… hlav…  dohromady a                 

v … m …šlel… , co dát do váz, když je leden. Přem …  šlel…  dlouho. Zkusil…, jak 

b…  se v nich v …  jímal… suché větve, pokoušel… se do nich nějak umně 

naaranžovat suché listí, ale stále to neb… lo ono. V … dal…  se tedy prosit o radu 

sousedky. Ty se nejprve podrbal…  na hlavě, pak se l…šácky usmál…, mrkl…  na 

sebe a řekl…   : „Úplně nejjednodušší bude, když teď přes z…mu váz… schováte a 

místo nich postav …  te doprostřed stolu nějaký pěkný sv … cen. Ženy poděkoval…a 

běžel… se hned podle rady zařídit. 
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Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního, ženského, 

mužského 

1. Vyber správně napsané tvary sloves a opiš do sešitu. 

Lékaři léčili – léčily - léčila.   Předpovědi nevyšli – nevyšly- nevyšla. 

Jablka  shnili – shnily - shnila.   Chlapci utíkali – utíkaly - utíkala . 

Lesy  šuměli – šuměly - šuměla .  Rohlíky  ztvrdli – ztvrdly - ztvrdla. 

Hvězdy  svítili – svítily - svítila.  Kuřátka spali – spaly - spala . 

Kamarádi utekli – utekly - utekla.  Košťata zametali – zametaly - zametala. 

Květy zvadli – zvadly - zvadla.  Květiny  rozkvetli – rozkvetly - rozkvetla. 

 

2. Doplň i/i. Cvičení přepiš. 

Sluneční paprsky vnikl….  na hospodářův dvůr. V té chvíl….  zakejhal….  hus….  , 

zakdákal….slepice a radostně zavrčel….psi. Kuřátka se hnal….  ke korýtku s vodou. 

Na zápraží se objevil….děti. Chlapci se rozběhl…. k psí boudě a hrál…. si se svými 

chráněnci. Děvčata se polekal…. a spěchal… za kuřátky.  

 

3. Oprav popletené věty. 

Stavitelé vařily.  …………………………………………………………………... 

Děvčata vychovávali. …………………………………………………………………... 

Děti stavěli.   …………………………………………………………………... 

Kuchařky si hrály.  …………………………………………………………………... 

Rodiče zpívala  …………………………………………………………………... 
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4. Doplň i/y. Cvičení přepiš.                                                                         

Šípy prolét … vzduchem. Děvčata si zpíval…. Lidové písně zněl…vesele. Chodci se 

u silnice rychle zastavil…. Nad lesy se objevil… jestřábi. V křoví se krčil… sýkory. 

Kočky a psi se navzájem škádlil…. Nevylekal… je ani lidské hlasy. V lese jsme 

zahlédl… srnky a koroptve. Na dvorku se mňoukáním ozýval… koťata. 

 

5. Odůvodni koncovky příčestí minulého v těchto větách. Cvičení přepiš. 

Žáci psali diktát. Dívky zalévaly květiny. Poupata se rozvíjela. Stromy šuměly. Na 

kamení se vyhřívaly ještěrky. U řeky nás obtěžovali komáři. Na záhoně se rozmnožily 

housenky. Rybáři seděli na břehu a nehnutě pozorovali hladinu. První branku dali 

hráči Sparty. Děvčata skákala přes švihadlo. 

 

6. Ve větách podtrhni základní skladební dvojici a podle tvaru podstatného 

jména doplň koncovku v příčestí. Cvičení opiš. 

Čestní lidé mluvil… vždycky pravdu. Dívky kreslil… barevnými pastelkami. Do tváře jí 

hleděl…. něčí modré oči. Přivezl…. uhlí. V tmavé chodbě se díval…. z rámů tváře 

neznámých mužů. 

 

7. Doplň y/i a správnou koncovku minulého času sloves. 

Námořníc… napnul… plachty. Lodě v…plul… na dalekou cestu po zeměkoul… . 

M…nul… malebné tropické ostrov… kde žili obávaní lidojedi. Ti z nepřátel prý 

nadělal… pečínky. Věřil…, že tak získají část jejich síl… . Potom námořníc… 

zamířil… na sever. 
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Shoda přísudku s několikanásobným  podmětem 

1. Označ správné i/y 

Naše kočky a pes se snášel            velmi dobře. 

Marie, Hana, Karel i malá Irenka chystal            rodičům překvapení. 

Obě mužstva a rozhodčí už nastoupil              na hřiště. 

U lesa se pásl             zajíci a srnky. 

 

2. U každé z vět rozhodni, zda je napsaná správně. Cvičení správně napiš. 

V sadech dozrávali meruňky, třešně a jablka.             ano  ne 

Naše družstva zvítězily.     ano  ne 

Dveře se proměnili v krásnou bránu.   ano  ne 

Na krmení čekali husy i holubi.    ano  ne 

Děvčata smazala tabuli.     ano  ne 

Na podzim ze stromů opadali listy.   ano  ne 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Y/I 

Y /I 

i 
Y /I 

Y /I 
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Závěrečné opakování 

 

1. Odůvodni psaní ú, ů. Cvičení napiš. 

St…l je slavnostně prostřený. Vojsko se dalo na …stup. M…j tatínek je …držbář. 

Zmocnila se nás …nava. M…žeš k nám přijít v …trý po páté? Slez z toho stromu 

dol…. Při kašlání si zakryj …sta.  

…………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Napiš pět slov s písmenem ú a pět slov s písmenem ů. Písmena ú, ů podtrhni 

odlišnou barvou. 

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Odpověz na dané otázky. Slova, kterými odpovíš napiš. 

Jak říkáme malému dítěti?      ……ťátko 

Z čeho peče maminka buchty?     z ……sta 

Kde pracuje dělník?       v továr…… 

Který den je poslední v týdnu?     ne……le 

Jak se jmenuje mladý kůň?     hří…… 

Kde bývá uloženo uhlí?      ve skle…… 

Jak říkáme nerozvité růži?      pou…… 
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4. Doplň a opiš. Podtrhni podstatná jména. Vypiš podstatná jména z první věty 

a urči pád, číslo, rod a vzor. 

Houslista v…ndal z pouzdra sm…čec a naladil housl…čky. Tóny se 

nesl… ob…Vacím pokojem. Neb…lo nikoho, komu by se nel…b…l…. 

Bab…čka si ubrouskem utírala slz…čky dojetí. Neznámá dívka, která seděla 

na lavičce u v…chodu z bytu, v…padala zam…šleně. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Podtrhni podstatná jména, napiš pod sebe do sešitu a urči jejich pád, číslo, 

rod a vzor.  

Slavící vystlali hnízdo peříčky. Pak do něj slavice snesla kropenatá vajíčka a 

zahřívala je svým peřím. Slavík v noci usedal na větvi a zpíval. Byly to písně pro 

slavičí maminku. Zpíval jí, protože ji měl rád a těšil se na maličké slavíčky. Malincí 

ptáčkové se vyklubali a rostli jako z vody. Měli kuráž, ale když se podívali ze stromu 

dolů, začali pískat strachem. Hopkali z větve na větev a roztahovali křídla, až se 

naučili létat. 

 

6. Přečti si vtip. 

„Jaký je tvar 1. pádu množného čísla od slova strom?“ ptá se paní učitelka. 

„Les,“ odpovídá Jirka. 

Napiš správnou odpověď:  

……………………………………………………….. 
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7. Najdi ukrytá vyjmenovaná slova. 

V poslední době stavy dravců v naší přírodě vzrostly. …………………………………… 

To bys musel hodně prosit, aby strýček zase přišel. ……………………………………... 

Na malý kopec jsme vylezli rychle. …………………………………………………………. 

Říká se, že pravý skot nosí sukni. ………………………………………………………….. 

 

8. Doplň i/y, doplněné cvičení přepiš do sešitu.   

V…te, kol…k ob…vatel mají Pardub…ce? Las…čka  hb…tě 

zm…zela. Houkání s…čka nás v…děsilo. Na s…pkém sněhu se 

dobře l…žovalo. V z…mě s…pu ptáčkům do krm…tka zrní. 

M…slivci se starají o lesní zv…řata. V…r má na hlavě p…rka, 

která v…čnívají jako uši. 

 

9. Napiš správně. Pozor na velká písmena. 

ŠKODOVK… PROSLAV…LY MLADOU BOLESLAV I VE FRANCII A VELKÉ 

BRITÁNII. OB…VAL JSEM VELKÝ B…T V UL…CI JMÉNEM PRAŽSKÁ. 

SOUSEDKA MILENA MAŘÍKOVÁ KUPOVALA KAŽDÉ RÁNO ČTYŘLÍSTEK. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Doplň y/i. Podtrhni podmět a přísudek.  

Zv…řata se tul…la k sobě, ab… se zahřál…. Venku se děl… hrozné věci. Hrom… 

byl…, bl…skalo se a z nebe se valila voda. Najednou se na obloze objevilo slunce a 

bouře ustal…. Pěnkav… se rozlétl…. Myslivci procházel… kolem škol…. Chlapci 

hrál… vybíjenou a muži pracoval…. Ženy vařil… oběd. 

 

11. Doplň do tabulky správný pád. 

 2.p.č.j. 1.p.č.mn. 2.p.č.mn. 4.p.č.j. 

kobylka     

hroch     

slepýš     

kuře     

vozík     

 

 

12. Doplň vynechaná písmena. Vypiš podtržená slova a urči jejich kořen, 

předponu a příponu.  

Op…čku pál…lo dobré b…dlo. V…šplhala se do v…šin stromu. Chtěla se 

bl…sknout, proto se usadila na větv… jako na b…dýlku. Hlas…tě pov…kovala. 

Kob…lka pomalu žv…kala trávu a rozvážně ji pol…kala. Jsi snad nedosl…chavá 

hloupá kl…sno? Načep…řila se opička. Ještě jednou v…skočila do v…šky a 

b…dýlko, které se zdálo b…t tak pevné se zlom…lo a op…ce dopadla na zem. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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13. Doplň správný tvar. Vypiš podstatná jména a u podtržených slov a urči 

jejich pád, číslo, rod, vzor.  

Hloupý král chtěl v…měnit sůl za zlato. B…dlel v malém královstv… Zámek b…l jeho 

ob…dl…m. Všude voněla poupata růží. Jednou, když bylo chmurné počas… a všude 

b…l… jen louže, v…dal se král k hustému rákos…, kde žila jedna víla. Ta mu splnila 

přán…, aby se všechna sůl změnila ve zlato.  

..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Doplň y/i. U sloves urči správný tvar minulého času. Podtrhni podmět a 

přísudek. 

V zimě udeřil… mimořádné mraz…. Rampouch… visel… ze střechy. Děti stavěl… 

sněhuláky. Sněhuláci stál… u cesty jako dva hlídači. Místo očí měl… dva uhlíky a 

jako nos jim děti dal… mrkev. Vzal… jsme si boby a vzkázal… děvčatům, aby si 

vypůjčil… lyže. Potom jsme boboval… a dívky lyžoval…. 

 

15. Doplň y/i. Cvičení přepiš. 

Eva a Adam šl… do kina, Itálie a Španělsko uzavřel… smlouvu, sněhuláci roztál…, 

davy nadšenců přicházel…, květiny odkvetl…, děti vycházel… ze školy, čmeláci 

bzučel…, oči zrudl…, na nebi létal…papíroví draci, rozkazy byl… předán… a 

splněn… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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16. Vyhledej číslovky. Zapiš je do tabulky podle druhu. 

Druhý náklaďák, čtyřma očima, dvojí těsto, zvoňte pětkrát, několik dívek, desítky 

sousedů, mít dvojí šroubovák, málo nabídek, troje dveře, několikery kalhoty. 

číslovka základní řadová druhová násobná 

     

     

     

     

     

 

 

17. U podtržených slov urči slovní druh. 

Náš stát se nazývá Česká republika. – Podtržené slovo je: …………………………….. 

Zavolal jsem na kamaráda:“Stát“. - Podtržené slovo je: …………………………………. 

Dřevorubcům pomáhá při práci motorová pila. -  Podtržené slovo je: ………………….. 

Lesní zvířata pila u studánky. - Podtržené slovo je: ……………………………………… 

Má tvoje sestra zítra čas? - Podtržené slovo je: ………………………………………….. 

Má babička mi upletla svetr. - Podtržené slovo je: ……………………………………….. 

 

18. Podtrhni číslovky v textu lidové písně. 

Okolo Hradce v malé zahrádce rostou tam tři růže. 

Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. 

 

 

 



75 
 

19. Doplň do hádanek vynechaná písmena. Potom z obrázkové nabídky vyber 

správné řešená a napiš je na linku pod hádankou. 

Někdy je ostrý jako meč    U vody to klepá v houští 

a mele, mele v puse řeč.    jako když ml…n se spouští. 

V m…stě, kde příb…tek svůj má,   Kolo má na střeše u kováře, 

vše ochutná a prozkoumá.    hádejte, co je to za ml…náře. 

………………………………….   ………………………………….. 

Čumáček jak m…ška hravá,   Jedna paní němá 

hlavou dolů přes den spává.   v  b…tě stání nemá. 

Je to ale divná m…š.    Jakm…le však byt svůj ztratí, 

Na lov létá, když ty spíš.    životem tu ztrátu platí. 

………………………………….   ………………………………….  
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Během celého školního roku jsi zvládl – la mnoho práce. Zajisté nebyla vždy 

úplně jednoduchá a musel – la jsi vynaložit spoustu úsilí, abys učivo pochopil - 

la a všechna cvičení vypracoval - la. Zhodnoť na závěr svou celoroční práci. 

Máš hotovo a hurá na prázdniny.                                                                      

                                                                                          

                     

                         Práce mi šla od ruky jedna radost.  

                       Jsem spokojený se svými výsledky. 

 

 

 

      Budu si muset některé učivo doplnit. 

                        Své práci chci věnovat příští školní rok 

                         více úsilí. 

 

 

 

       Příliš se mi nedařilo. Své práci jsem  

                         nevěnoval dostatečné množství úsilí.   
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SOS nápověda 

 

Pravopis i / y po měkkých a tvrdých souhláskách 

V domácích slovech po měkkých souhláskách píšeme i, í. 

 Měkké souhlásky jsou ž, š, č, ř, c,  j ( život, šíje, číše, příklad, cíl, jíl) 

 Po souhláskách d, t, n, které označují měkké ď, ť, ň, píšeme i, í (di, ti, ni)  

 (divadlo, viditelný, tiskárna, tiše, vynikající, nikdo) 

 Tvrdé souhlásky jsou: h, ch, k, r, d, t, n (hýbat se, chytit, pokyn, ryba dýně, 

týden, nýt) 

 

Pravopis ú, ů 

Ú, ú s čárkou píšeme na začátku slov (úmysl, úl, úroda, úkol, úterý) 

 Následuje – li dlouhé ú po předponě, píšeme jej s čárkou. 

 (neúrodný, zúčastnit se, zúžit, neúroda) 

 Začíná – li druhá část složeného slova písmenem dlouhé ú, píšeme jej 

s čárkou. (trojúhelník, pravoúhlý). 

 V některých slovech píšeme ú, ů podle jejich významu 

Na stromě – kůra, léčebná procedura – kúra 

Ů s kroužkem píšeme uvnitř slov (kůň, kůl, kůže, můstek). 

 

Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě mě, mně 

Vyslovované skupiny (bje), (vje) píšeme většinou bě, vě: běžet, oběd, věřit, vědět. 

Jen tam, kde se setká předpona ob - a  - v - s kořenem začínajícím na je -, píšeme 

bje, vje: objev, objem, vjezd, vjet. 

Vyslovovanou skupinu ( pje) píšeme vždy pě, protože v češtině žádná předpona 

nekončí na p: zpěv, zpět, napětí. 
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Vyjmenovaná slova 

B 

by, být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, 

kobyla, býk, babyka 

vlastní jména: Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek 

býlí (byliny, plevel) ~ bílí (zbarveni bíle) 

být (existovat) ~ bít (tlouct) 

 bydlo (příbytek) ~ bidlo (tyč), 

dobýt (zmocnit se; dobýt hrad) ~ dobít (baterii, zvěř) 

 nabýt (získat) ~ nabít (náboj) 

babyčka (malá babyka-rostlina) ~ babička (prarodič) 

L 

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, 

pelyněk, plyš 

lýčený (z lýka) ~ líčený (předstíraný) 

vlys (nesouvisí s lisovat) 

lísat se, lišaj, lišej, ližina (trámec; nesouvisí s lyžemi), mlít  

M 

my, mýt, myslet/myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, 

dmýchat, chmýří, nachomýtnout se 

vlastní jména: Nezamyslice, Přemysl, Litomyšl, 

my (my všichni máme hlad) ~ mi (mně; dej mi to) 

mýt (čistit; mýt nádobí) ~ mít (vlastnit; budeš mít hlad) 

mýval (zvíře) ~ míval (měl) 

vymýtit (vykácet) ~ vymítat (vypuzovat např. ďábla) 

 

 

http://cs.wiktionary.org/wiki/by
http://cs.wiktionary.org/wiki/b%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/bydlit
http://cs.wiktionary.org/wiki/obyvatel
http://cs.wiktionary.org/wiki/byt
http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C5%99%C3%ADbytek
http://cs.wiktionary.org/wiki/n%C3%A1bytek
http://cs.wiktionary.org/wiki/dobytek
http://cs.wiktionary.org/wiki/oby%C4%8Dej
http://cs.wiktionary.org/wiki/bystr%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/bylina
http://cs.wiktionary.org/wiki/kobyla
http://cs.wiktionary.org/wiki/b%C3%BDk
http://cs.wiktionary.org/wiki/babyka
http://cs.wiktionary.org/wiki/Byd%C5%BEov
http://cs.wiktionary.org/wiki/P%C5%99ibyslav
http://cs.wiktionary.org/wiki/Bylany
http://cs.wiktionary.org/wiki/Hrabyn%C4%9B
http://cs.wiktionary.org/wiki/Zbyn%C4%9Bk
http://cs.wiktionary.org/wiki/Zby%C5%A1ek
http://cs.wiktionary.org/wiki/b%C3%BDl%C3%AD
http://cs.wiktionary.org/wiki/b%C3%ADl%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/b%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/bydlo
http://cs.wiktionary.org/wiki/bidlo
http://cs.wiktionary.org/wiki/dob%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/dob%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/nab%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/nab%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/baby%C4%8Dka
http://cs.wiktionary.org/wiki/babi%C4%8Dka
http://cs.wiktionary.org/wiki/sly%C5%A1et
http://cs.wiktionary.org/wiki/ml%C3%BDn
http://cs.wiktionary.org/wiki/bl%C3%BDskat_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/polykat
http://cs.wiktionary.org/wiki/plynout
http://cs.wiktionary.org/wiki/pl%C3%BDtvat
http://cs.wiktionary.org/wiki/vzlykat
http://cs.wiktionary.org/wiki/lys%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/l%C3%BDko
http://cs.wiktionary.org/wiki/ly%C5%BEe
http://cs.wiktionary.org/wiki/pelyn%C4%9Bk
http://cs.wiktionary.org/wiki/ply%C5%A1
http://cs.wiktionary.org/wiki/l%C3%BD%C4%8Den%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/l%C3%AD%C4%8Den%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/vlys
http://cs.wiktionary.org/wiki/lisovat
http://cs.wiktionary.org/wiki/l%C3%ADsat_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/li%C5%A1aj
http://cs.wiktionary.org/wiki/li%C5%A1ej
http://cs.wiktionary.org/wiki/li%C5%BEina
http://cs.wiktionary.org/wiki/ml%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/my
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/myslet
http://cs.wiktionary.org/wiki/myslit
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%BDlit_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/hmyz
http://cs.wiktionary.org/wiki/my%C5%A1
http://cs.wiktionary.org/wiki/hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%BDtit
http://cs.wiktionary.org/wiki/zamykat
http://cs.wiktionary.org/wiki/sm%C3%BDkat
http://cs.wiktionary.org/wiki/dm%C3%BDchat
http://cs.wiktionary.org/wiki/chm%C3%BD%C5%99%C3%AD
http://cs.wiktionary.org/wiki/nachom%C3%BDtnout_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/Nezamyslice
http://cs.wiktionary.org/wiki/P%C5%99emysl
http://cs.wiktionary.org/wiki/Litomy%C5%A1l
http://cs.wiktionary.org/wiki/mi
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%BDval
http://cs.wiktionary.org/wiki/m%C3%ADval
http://cs.wiktionary.org/wiki/vym%C3%BDtit
http://cs.wiktionary.org/wiki/vym%C3%ADtat
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P 

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, 

pýr, pýří, pýřit se, čepýřit se 

vlastní jména: Chropyně, Pyšely, Spytihněv 

píchat (bodat) 

pysk (ret) ~ pisk (pískot, základ ptačího pera) 

pikaná (dětská hra), pikat (hrát na pikanou) ~ pykat (být potrestán za něco) 

opylovat (oplodňovat pylem) ~ opilovat (obrousit pilníkem) 

slepýš (plaz) ~ slepíš (lepidlem) 

S 

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat 

vlastní jména: Bosyně 

sýrový (ze sýra, např. sýrová omáčka) ~ sírový (ze síry, např. kyselina sírová) 

sirup, sípat (chraptět), sivý (šedivý) 

V 

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň 

vlastní jména: Výtoň, Vyškov, Vysočany, Vyšehrad, Vyžlovka 

výška (vysoko) ~ vížka (věžička) 

výt (na měsíc) ~ vít (věneček) 

výr (sova) ~ vír (ve vodě) 

vysunutý (předpona -vy) ~ visutý (zavěšený) 

vysel (semena na pole) ~ visel (byl pověšen) 

výří (patřící výru) ~ víří (zvířil prach) 

http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C3%BDcha
http://cs.wiktionary.org/wiki/pytel
http://cs.wiktionary.org/wiki/pysk
http://cs.wiktionary.org/wiki/netop%C3%BDr
http://cs.wiktionary.org/wiki/slep%C3%BD%C5%A1
http://cs.wiktionary.org/wiki/pyl
http://cs.wiktionary.org/wiki/kopyto
http://cs.wiktionary.org/wiki/klop%C3%BDtat
http://cs.wiktionary.org/wiki/t%C5%99pytit_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/zpytovat
http://cs.wiktionary.org/wiki/pykat
http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C3%BDr
http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C3%BD%C5%99%C3%AD
http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C3%BD%C5%99it_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/%C4%8Dep%C3%BD%C5%99it_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/Chropyn%C4%9B
http://cs.wiktionary.org/wiki/Py%C5%A1ely
http://cs.wiktionary.org/wiki/Spytihn%C4%9Bv
http://cs.wiktionary.org/wiki/p%C3%ADchat
http://cs.wiktionary.org/wiki/pisk
http://cs.wiktionary.org/wiki/pikan%C3%A1
http://cs.wiktionary.org/wiki/pikat
http://cs.wiktionary.org/wiki/opylovat
http://cs.wiktionary.org/wiki/opilovat
http://cs.wiktionary.org/wiki/slepit
http://cs.wiktionary.org/wiki/Bosyn%C4%9B
http://cs.wiktionary.org/wiki/s%C3%BDrov%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/s%C3%ADrov%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/s%C3%ADra
http://cs.wiktionary.org/wiki/sirup
http://cs.wiktionary.org/wiki/s%C3%ADpat
http://cs.wiktionary.org/wiki/siv%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/vy
http://cs.wiktionary.org/wiki/vysok%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDskat
http://cs.wiktionary.org/wiki/zvykat
http://cs.wiktionary.org/wiki/%C5%BEv%C3%BDkat
http://cs.wiktionary.org/wiki/vydra
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDr
http://cs.wiktionary.org/wiki/vy%C5%BEle
http://cs.wiktionary.org/wiki/povyk
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDhe%C5%88
http://cs.wiktionary.org/wiki/V%C3%BDto%C5%88
http://cs.wiktionary.org/wiki/Vy%C5%A1kov
http://cs.wiktionary.org/wiki/Vyso%C4%8Dany
http://cs.wiktionary.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad
http://cs.wiktionary.org/wiki/Vy%C5%BElovka
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%AD%C5%BEka
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDt
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%ADt
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDr
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%ADr
http://cs.wiktionary.org/wiki/vysunut%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/visut%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/vysel
http://cs.wiktionary.org/wiki/visel
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BD%C5%99%C3%AD
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%AD%C5%99%C3%AD
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Z 

brzy, jazyk, nazývat se 

vlastní jména: Ruzyně 

brzy (časně) ~ brzičko (přípona -ičko) 

nazývat se (jmenovat se) ~ zívat (únavou) 

 

Základní skladební dvojice 

Základem každé věty je základní skladební dvojice. Tvoří ji podmět a přísudek. 

Př: Jana četla knihu. Kdo?  Co? Četl knihu? Jana  podmět 

    Co dělala Jana? Četla knihu  přísudek 

 

Přehled slovních druhů 

Podstatná jména 

 názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů 

 mají jeden ze tří rodů (TEN, TA, TO) 

Např. král, lev, tykev, měsíc, lhostejnost, láska 

Přídavná jména 

 vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným 

jménem 

 

 ptáme se JAKÝ, KTERÝ, ČÍ 

 Druhy: tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní), přivlastňovací (vzor otcův, 

matčin) 

Např. laskavý, trpělivý, psí, Karlův 

http://cs.wiktionary.org/wiki/brzy
http://cs.wiktionary.org/wiki/jazyk
http://cs.wiktionary.org/wiki/naz%C3%BDvat_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/Ruzyn%C4%9B
http://cs.wiktionary.org/wiki/brzy
http://cs.wiktionary.org/wiki/brzi%C4%8Dko
http://cs.wiktionary.org/wiki/naz%C3%BDvat_se
http://cs.wiktionary.org/wiki/z%C3%ADvat
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Zájmena 

 zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují  

 Druhy zájmen: 

 osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, si, se 

přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj 

ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

tázací: kdo, co, jaký, který, čí 

vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž 

neurčitá: někdo, něco, leckdo, málokdo,… 

záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

Číslovky 

 označují počet, pořadí, množství 

 Druhy číslovek:  

Určité (pět, desátý, stokrát), Neurčité (málo, mockrát) 

Základní (dva, pět, několik)                 

Řadové (druhý, pátý, několikátý) 

Druhové (dvoje, patery, několikery) 

Násobné (dvakrát, pětkrát, několikrát) 

Slovesa 

 vyjadřují děj - činnost nebo stav 

 Např. spát, mluvit, jíst, být, mít, stát, štěkat, dělat 

Příslovce 

 vyjadřují různé bližší okolnosti dějů nebo vlastností, a to určení místa, času, 

způsobu... 

Např. tam, pak, trochu, málo, napřed, slibně 

Předložky  

 vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, ale teprve ve spojení se 

jmény. 
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Spojky 

 spojují slova nebo věty 

Částice 

 uvozují nejčastěji samostatné věty a naznačují citový postoj mluvčího  

Např. ať, kéž, nechť, bohužel, ano, ne 

Citoslovce 

 vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo označují hlasy a zvuky 

Např. aha, vida, ach, hop, haf, mňau. 

 

Podstatná jména 

 jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich: 

 Rod:  mužský (ten dům), ženský (ta dívka), střední (to jablko ) 

 Číslo: jednotné (chlapec), množné (chlapci) 

 Pád 1. kdo, co? 

2. koho, čeho?  

3. komu, čemu? 

4. koho, co?  

5. oslovujeme, voláme  

6. (o) kom (o) čem? 

7. kým, čím?  

 

 Vzor:  Rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce 

Rod mužský neživotný - hrad ( les ), stroj 

Rod ženský - žena, růže, píseň, kost 

Rod střední - město, moře, kuře, stavení 
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Vzory rodu středního 

Podstatná jména rodu středního zakončená v 1. p. na 

-o -e -te -í 

 V 2. p. V 2. p.  

město moře kuře stavení 

 

Vzory rodu ženského 

Podstatná jména rodu ženského zakončená v 1. p. na 

-a -e souhlásku 

 

 V 2. p. V 2. p. 

- e ( -ě) - i 

žena růže píseň kost 

 

Vzory rodu mužského 

Podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. p. na 

souhlásku samohlásku 

V 2. p. V 2. p. - a - e 

- a, - u - e 

životný neživotný životný neživotný životný 

 

životný 

 

pán hrad muž stroj předseda soudce 

Skloňování vzorů podstatných jmen 

Rod 

mužský 

1. pád 2. pád 1. pád 4. pád 5. pád 7. pád 

pán - a - i, - ové - y - i, - ové - y 

hrad - u, - a - y - y - y - y 

muž - e - i, - ové - e - i, - ové - i 

stroj - e - e - e - e - i 

předseda - y - ové, - é - i - ové, - é - y 
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soudce - e - i, - ové - e - i, - ové - i 

       

Rod 

ženský 

žena - y -y - y - y - ami 

růže - e - e - e - e - emi 

píseň - ě - ě - ě - ě - emi 

kost - i - i - i - i - mi 

       

Rod 

střední 

město - a - a   - y 

moře - e - e   - i 

kuře - ete - ata   - aty 

stavení - í - í   - ími 

 

Číslovky 

 Číslovky nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, 

násobky apod. Podle toho, jaký význam mají (co přesně označují), můžeme 

dělit číslovky na čtyři základní skupiny. 

 Číslovky základní: vyjadřují počet či množství, odpovídají na otázku kolik? 

 Číslovky řadové: označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho, že, 

pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku (např. 11. patro, Karel IV., 

100. výročí). Odpovídají na otázku kolikátý? 

 Číslovky druhové: vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného 

podstatným jménem. 

 Číslovky násobné vyjadřují, kolikrát se nějaká věc (nějaký prvek) vyskytuje, 

kolikrát se něco znásobilo. Matematicky je můžeme často vyjádřit pomocí 

znaménka krát (například třikrát = 3x, stokrát = 100x), odpovídají na otázky 

kolikanásobný? či kolikrát? 

 Číslovky neurčité nevyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, apod. Tyto 

číslovky se nedají vyjádřit čísly. 

 Číslovky určité:vyjadřují určitý, přesný, konkrétní počet, pořadí, násobek atd. 

Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly. 
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Přídavná jména 

 Vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. S podstatnými jmény se shodují v rodě, 

čísle a pádě.  

 Podle způsobu skloňování rozlišujeme přídavná jména tvrdá a měkká. 

 Přídavná jména tvrdá mají podle rodu trojí koncovku. Přídavná jména měkká 

mají pro všechny tři rody jednu koncovku. 

Přídavná jména tvrdá 

Rod mužský - ý mladý muž 

Rod ženský - á mladá žena 

Rod střední - é mladé žito 

Přídavná jména měkká 

Rod mužský - í jarní den 

Rod ženský - í jarní noc 

Rod střední - í jarní ráno 

 

Koncovky příčestí minulého v množném čísle 

O koncovce příčestí minulého rozhoduje rod podmětu. 

Podmět v množné, čísle  Koncovka příčestí 

Rodu mužského životného vojáci, učitelé, kosové - i 

zpívali 

Rodu mužského 

neživotného 

zástupy, sbory, oddíly - y 

zpívaly 

Rodu ženského skupiny, dívky, ženy - y 

zpívaly 

Rodu středního děvčata, ptáčata, mláďata - a 

zpívala 

Podstatné jméno děti je v množném čísle rodu ženského. Píše se: Děti zpívaly. 
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Věty s několikanásobným podmětem, podmět stejného rodu 

Ve větách s několikanásobným podmětem stejného rodu se řídí koncovka příčestí 

minulého příslušným rodem. 

 Jsou – li všechny podměty rodu mužského životného, má příčestí minulé 

koncovku – li. (Špačkové a vrabci se hašteřili). 

 Jsou – li všechny podměty rodu mužského neživotného,  nebo rodu ženského 

má příčestí minulé koncovku – ly. (Automobily a motocykly se předháněly. 

Vosy a včely poletovaly ve větvích.). 

 Jsou – li všechny podměty rodu středního, má příčestí minulé koncovku – 

la.(Koťata a štěnata dováděla.). 

Ve větách s několikanásobným podmětem různého rodu se řídí koncovka příčestí 

minulého těmito pravidly 

 Je – li alespoň jeden z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé 

koncovku – li. (Chlapci a dívky půvabně tančili.) 

 Není – li žádný z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé 

koncovku – ly. (Na lavici ležely sešity, knihy a pera.). 
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