Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:

III/2

Jméno autora:

č. materiálu:

VY_32_INOVACE_48

Mgr. Ivana Sedláková

Třída/ročník:
Datum vytvoření:

III.
06.03.2012

Vzdělávací oblast:

Jazyk a jazyková komunikace

Tematická oblast:

Vyjmenovaná slova

Předmět:

Český jazyk

Výstižný popis způsobu
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využití nebo metodické

2. žák skládá a tvoří věty
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VY_32_INOVACE_48

Pracovní list – Vyjmenovaná slova po M
1. Roztřiď slova do dvou sloupců:

místo, hlemýžď, myje se, milá, zamykala, Litomyšl,
miminko, Mirek, chmýří, nachomýtnout se, maminka,
miska, komik, hmyz, myši, Milka, myslíme, mýlíte se,
domino, miska
mi/mí

my/mý

2. Poskládej věty a napiš je do sešitu správně.

ruce mýdlem si Miloš namydlil. misky i umyjeme Talíře
v myčce. došel na Myslivec mýtinu. myslela Milena na
mlýn starý. rozdmýchá Kovář oheň výhni ve. nachomýtla
hmyzu se Míla rojení při. v misce Maminka míchá krém
výborný. ve bude Mlynář mlít obilí mlýně.
3. Použij správně ve větách.

mi x my
bít x být
milá x myla

přibil x přibyl
mít x mýt
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po M - řešení
1. Roztřiď slova do dvou sloupců:

místo, hlemýžď, myje se, milá, zamykala, Litomyšl,
miminko, Mirek, chmýří, nachomýtnout se, maminka,
miska, komik, hmyz, myši, Milka, myslíme, mýlíte se,
domino, miska
mi/mí
místo
milá
miminko
Mirek
maminka
miska
komik
Milka
domino
miska

my/mý
hlemýžď
myje se
zamykala
Litomyšl
chmýří
nachomýtnout se
hmyz
myši
myslíme
mýlíte se

2. Poskládej věty a napiš je do sešitu správně.

Miloš si namydlil ruce mýdlem. Talíře i misky umyjeme
v myčce. Myslivec došel na mýtinu. Milena myslela na
starý mlýn. Kovář rozdmýchá oheň ve výhni. Míla se
nachomýtla při rojení hmyzu. Maminka míchá výborný
krém v misce. Mlynář bude mlít ve mlýně.
3. Použij správně ve větách.
mi x my
bít x být
milá x myla

přibil x přibyl
mít x mýt

