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1. žák procvičuje doplňování i/y

využití nebo metodické

ve vyjmenovaných slovech

pokyny:

2. žák tvoří podstatná jména
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po M
1. Doplň básničku.

Naše m_lá M_la, nerada se m_la.
M_ jsme M_lu chytili, čistě jsme ji um_li.
„Nechte m_ tu špínu, z m_tí chytím rýmu!“
Hned jsem vym_slela trik: M_la bude kom_ník! ¹
2. K daným slovesům napiš příbuzné slovo, které bude
podstatným jménem.

mýt –
myslet –
zamykat –
mýlit se –
smýkat –
mýlit se –
3. Doplň neúplná slova.
Mikuláš se m_lil, pomalý hlem_žď, kom_nický m_str,
m_š s m_šákem, nepom_šlí na to, krm_vo v krm_tku,
sm_ká sm_čcem, zam_kat a odm_kat, usm_vej se, zm_zík,
m_čka nádobí, um_stit m_č, m_slivec u m_slivny, lehké
chm_ří, dotěrný hm_z, starobylá Litom_šl, vym_cená
m_tina, m_nuta m_nula, om_vatelný ubrus, um_t
v um_várně, sm_ch.
¹Mühlhauserová H.: ČJ a komunikace pro 3. ročník, str. 49.
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po M – řešení
1. Doplň básničku.

Naše milá Míla, nerada se myla.
My jsme Mílu chytili, čistě jsme ji umyli.
„Nechte mi tu špínu, z mytí chytím rýmu!“
Hned jsem vymyslela trik: Míla bude kominík! ¹
2. K daným slovesům napiš příbuzné slovo, které bude
podstatným jménem.

mýt – mytí
myslet – myšlení, myšlenka
zamykat – zamykání
mýlit se – mýlka
smýkat – smyk
mýlit se – mýtina
3. Doplň neúplná slova.
Mikuláš se mýlil, pomalý hlemýžď, kominický mistr,
myš s myšákem, nepomýšlí na to, krmivo v krmítku,
smýká smyčcem, zamykat a odmykat, usmívej se,
zmizík, myčka nádobí, umístit míč, myslivec u myslivny,
lehké chmýří, dotěrný hmyz, starobylá Litomyšl,
vymýcená mýtina, minuta minula, omyvatelný ubrus,
umýt v umývárně, smích.
¹Mühlhauserová H.: ČJ a komunikace pro 3. ročník, str. 49.

