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Vyjmenovaná slova
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Český jazyk

Výstižný popis způsobu

1. žák procvičuje doplňování i/y

využití nebo metodické

ve vyjmenovaných slovech

pokyny:

2. žák procvičuje mluvnické
kategorie pod. jm. a sloves
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po Z
1. Užij tato slova ve větách.

brzy
x
brzičko (přípona – ičko)
nazývat se (jmenovat se) x
zívat

2. Doplň správně i,í/y,ý.

Brz_, brz_čko mus_m vstávat. Jedu do starob_lého
města, které se naz_vá L_tom_šl. Ve vlaku z_vám
únavou. Z_vám a z_vám. To jsem se něco naz_val!
Začnu žv_kat žv_kačku, abych trochu zaměstnal
jaz_k a dlouhou cestu v_držel. Na nádraží na mě
v_plazují
jaz_k
nev_chované
děti.
Doraz_ly
z ruz_ňského letiště a pov_kují. V_chovatel je hlas_tě
napom_ná.¹
3. Urči mluvnické kategorie u těchto slov z textu.

ve vlaku:
cestu:
na nádraží:
z letiště:
jedu:
vyplazují:
dorazily:
napomíná:
¹ PaeDr. Mülhauserová Hana: Vyjmenovaná slova pro pokročilé.
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po Z – řešení
1. Užij tato slova ve větách.

brzy
x
brzičko (přípona – ičko)
nazývat se (jmenovat se) x
zívat

2. Doplň správně i,í/y,ý.

Brzy, brzičko musím vstávat. Jedu do starobylého
města, které se nazývá Litomyšl. Ve vlaku zívám
únavou. Zívám a zívám. To jsem se něco nazíval!
Začnu žvýkat žvýkačku, abych trochu zaměstnal
jazyk a dlouhou cestu vydržel. Na nádraží na mě
vyplazují
jazyk
nevychované
děti.
Dorazily
z ruzyňského letiště a povykují. Vychovatel je
hlasitě napomíná.¹
3. Urči mluvnické kategorie u těchto slov z textu.

ve vlaku: p.6., č.j., r.m.
cestu: p.4., č.j., r.ž.
na nádraží: p.6., č.j., r. stř.
z letiště: p.2., č.j., r. stř.
jedu: os.1., č.j., čas přít.
vyplazují: os.3., č.mn., čas přít.
dorazily: os.3., č.mn., čas min.
napomíná: os.3., č.j., čas přít.
¹ PaeDr. Mülhauserová Hana: Vyjmenovaná slova pro pokročilé.

