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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, druhů 

a vzorů přídavných jmen, pravidel 

psaní ú a ů. 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČESKÉHO 
PRAVOPISU 

 
 
 

V létě jsme b__li u moře. Odlétali jsme z Prahy Ruz__ně ve 

v__borné náladě. U moře nám čas vesele pl__nul. Na slunci b__la 

velká v__heň, proto jsme b__li brz__ opálení. Ve vodě jsme nejen 

spl__vali, ale v__váděli také různé skop__činy. Jsem v__žle, proto 

jsem si mohl dopřávat hodně zmrzl__ny. V__dali jsme se na 

několik v__letů.  Navštív__li jsme v__znamná města i starob__lé 

památky. V zoo jsme v__děli divoké b__ky, m__lé  kob__lky, 

v__ra velkého, veselé op__ce, netop__ry, s__čící hady i zp__vající 

slav__ky a p__šné pávy. V__smátí jsme se vrátili domů. Přiv__tal 

nás v__tr a nevl__dné s__chravé počas__. 

 
 

Úkoly: 

1) Doplň v textu y, ý, i, í. 

2) Napiš vyjmenovaná slova po P. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
3) Kdy píšeme ú a ů? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



4) Použij správně vybraná slova ve větách. 

VÝT  ___________________________________________________ 

VÍT ____________________________________________________ 

NAZÝVAT SE ___________________________________________ 

NAZÍVAT SE ____________________________________________ 

OPYLOVAT  ____________________________________________ 

OPILOVAT _____________________________________________ 

 

 

5) Napiš druhy přídavných jmen, ke každému druhu správné 

vzory a tři slova jako příklad. 

__________          __________                         __________ 

__________          __________         ____________      ____________ 

__________          __________         ____________      ____________ 

__________          __________         ____________      ____________ 

__________          __________         ____________      ____________ 

 

6) Doplň správné koncovky. 

Chlapci skákal___, dívky tančil___, hokejisté hrál___ hokej, 

zahradnice okopával___ řepu, kuřata hrabal___, slepice zobal___ 

zrní, slavíci zpíval___, psi štěkal___, děti dováděl___, vlci vyl___, 

kočky vrn ěl___, koťata spal__, dělníci pracoval___, maminky 

pekl___ buchty, tatínkové opravoval___ auto, chlapci a dívky 

hrál___ vybíjenou, vlaštovky krmil___ mláďata, instalatéři 

opravoval___ vodovod, kachny a husy plaval__ na rybníku, vosy, 

včely a motýli poletoval__, krávy bučel__, hadi se plazil__. 


