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Pracovní list

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČESKÉHO
PRAVOPISU
U bab___čky na Starém běl___dle je m___le. Po snídani
v___b___háme na louky, kde zp___vají skřivánci. V trávě
pozorujeme hlem___ždě a sl___máky a nad hlavami s___korky,
slav___ky, stehl___ky a ml___naříky. V poledne nás zas___tí
sv___čková s knedl___ky. Po obědě hb___tě v___rážíme za
dobrodružstv___m do hájku za ml___nem. Pochutnáváme si na
mal___nách a p___jeme třp___tivou vodu z bl___zké b___střiny.
Před večeří si um___jeme ruce m___dlem a v___hladovělí se
bl___žíme ke stolu. K večeři obv___kle b___vá dobrá křupavá
top___nka se s___rovou pomazánkou a v___borná b___lá káva.
Úkoly:
1) Doplň v textu y, ý, i, í.
2) Napiš vyjmenovaná slova po S.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3) Vyskloňuj zájmeno JÁ
1. pád

já

4. pád __________

2. pád __________

3. pád __________

6. pád __________

7. pád __________

4) Napiš ke slovům slovo vyjmenované, od kterého jsou odvozena.
MLÝNICE - ____________

SYROVINKA - ____________

MYŠKA - ______________

KOPÝTKO - ____________

JAZÝČEK - ____________

PYŠNÁ - ____________

VÝŠKA - ______________

BLÝSKAVÝ - ____________

VYZÝVAT - ___________

MYŠLENKA - ____________

5) Použij správně vybraná slova ve větách.
VÝŠKA _________________________________________________
VÍŽKA _________________________________________________
ZBYL __________________________________________________
ZBIL ___________________________________________________
VÝSKAT _______________________________________________
VÍSKAT ________________________________________________

6) Doplň předpony s-, z-, se-, ze-.
Dobrá __práva, nový __pojenec, státní __práva, __běrný
dvůr, známý __pěvák, __filmovaný román, lidé se __bíhali,
__cvrklé švestky, písemná __kouška, __bitý pes, __krátit kalhoty,
__nížení cen, velká __leva, __ražené mléko, __kroucený drát,
__klady potravin, __hodnocení situace, __poutané ruce, __žloutlé
listí, __chovaný poklad, __hasnout světlo, laboratorní __kumavky,
__chátralá chata, __důvodnění neúspěchu, __nášet dřevo, dům
__hořel, __tlučený plot, __ledovatělý chodník, __proštění viny,
__schlé jablko, krátká __chůze, __jištěný údaj, __krotit lva.

