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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání 

Tematická oblast:  
Základní pravidla českého pravopisu 

 

Předmět: Český jazyk 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Pracovní list k zopakování 

základních pravidel českého 

pravopisu, vyjmenovaných slov, 

shody přísudku s podmětem 

a pravopis skupin bě, bje, vě, vje,  

pě, mě, mně. 

 

 

Klíčová slova: Vyjmenovaná slova, příbuzná slova, 

předpona, skupiny bě, bje, vě, vje,  

pě, mě, mně, shoda přísudku 

s podmětem. 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČESKÉHO 
PRAVOPISU 

 
 

Od narození jsem s rodiči b__dlel v L__tom__šl__. V__růstal 

jsem nedaleko starého ml__na, kam jsme si s kamarády chodil__ 

hrát. V bl__zké průzračné b__střině jsme chytal__  třp__tivé 

ryb__. V nedalekém les__ku jsme se s chutí s__til__  sladkými 

mal__nam__. Pozoroval__  jsme hb__té veverky, malé m__šky, 

nenas__tné s__sl__  a srnky s roztomil__mi srnečky. Motýl__ 

s b__l__mi křídl__ nám kroužil__ nad hlavam___ a m__  jsme 

s v__skáním běhal__  po louce. Při dešti jsme se ukrýval__ 

v ml__nici.  

 

Úkoly: 

1) Doplň v textu y, ý, i, í. 

2) Napiš vyjmenovaná slova po V. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 3) Napiš k danému vyjmenovanému slovu slovo příbuzné. 

MLÝN - _________________                     SÝR - _______________ 

PÝCHA - ________________           OBYČEJ - ________________ 

MÝLIT SE -______________          ŽVÝKAT - ________________ 



4) Napiš tři slova, kde je vy- předpona a tři slova, kde je vi- 

součástí slovního základu. 

      PŘEDPONA VY-                                          VI- V ZÁKLADU 

____________________                                 ____________________ 

____________________                                 ____________________  

____________________                                 ____________________ 

 

5) Použij správně daná slova ve větách. 

VÝR ___________________________________________________ 

VÍR ____________________________________________________ 

MÝT ___________________________________________________ 

MÍT ____________________________________________________ 

SLEPÝŠ ________________________________________________ 

SLEPÍŠ _________________________________________________ 

 

6) Doplň bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně. 

P____kný v____jíř, slabý v____třík, kruhový ob____zd, 

op____rná zeď, v____cný dar, ob____dnat ob____d, teta B____ta, 

op____t prší, motýl b____lásek, p____nivý šampon, silná 

v____tev, velké m____sto, vypráv____j nám, malá v____cička, 

podnikám soukrom___, žije skrom____, v____dom____ lže, 

ob____m tělesa, zv____tšit obrázek, odpov____dět na otázku, 

v____decký výzkum, dob____hni pro chleba, ob____ma rukama, 

zbab____ lotr, úsp____šný rok, b____hat na b____žkách, slab____ 

sněží, zv____davý opičák, v____trný mlýn, zm____řit ob____m. 


