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Vyjmenovaná slova

Předmět:
Výstižný popis způsobu

Český jazyk
1. žák píše a následně

využití nebo metodické

procvičuje doplňování i/y ve

pokyny:

vyjmenovaných slovech po B
2. žák si procvičuje řadu
vyjmenovaných slov po B
3. žák procvičuje pravopis
vlastních jmen
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po B
1. Doplň správně i,í/y,ý

U bab_čky
Často pob_váme v malé vesničce jen s několika ob_vateli
u Přib_slavi. Hned po příjezdu se zab_dlíme v útulném
příb_tku v ob_vacím pokoji. Není tu mnoho náb_tku. Celý
den ob_čejně pob_váme venku. V ohradě pob_há kob_la
s hříbětem. Tu pozorujeme se Zb_ňkem nejčastěji.
S bab_čkou se často vypravíme na sběr léčivých b_lin.
B_strý b-k nás trochu pozlob_l. Chovatel dob_tka ho ale
zahnal.
2. Podtrhni vyjmenovaná slova po B a jejich tvary a napiš,
která vyjmenovaná slova chybí.

_____
_____
_____
_____
3. Vypiš z textu vlastní jména.

_____
_____
4. Vymysli a do sešitu napiš 3 vlastní jména se stejnými
počátečními písmeny.
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po B - řešení
1. Doplň správně i,í/y,ý

U babičky
Často pobýváme v malé vesničce jen s několika obyvateli
u Přibyslavi. Hned po příjezdu se zabydlíme v útulném
příbytku v obývacím pokoji. Není tu mnoho nábytku.
Celý den obyčejně pobýváme venku. V ohradě pobíhá
kobyla s hříbětem. Tu pozorujeme se Zbyňkem nejčastěji.
S babičkou se často vypravíme na sběr léčivých bylin.
Bystrý býk nás trochu pozlobil. Chovatel dobytka ho ale
zahnal.
2. Podtrhni vyjmenovaná slova po B a jejich tvary a napiš,
která vyjmenovaná slova chybí.

být
bydlet
byt
obyčej
3. Vypiš z textu vlastní jména.

Přibyslav
Zbyněk
4. Vymysli a do sešitu napiš 3 vlastní jména se stejnými
počátečními písmeny.

Petr, Pardubice, Patrik, Petrovice, …
Zdeněk, Zita, Zorka, Zhůří, …

