
PRACOVNÍ LIST  18 – OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 

 

 

1) Podtrhni základní skladební dvojice, urči u slovesa slovesný rod (RČ, RT): 

 

Obchod byl otevřen každý den od sedmi hodin. Váza na stole se vylila. V neděli půjdeme do 

 

divadla na „Noc na Karlštejně“. Zedníci vystavěli sousedům pěkný dům. Domy ve vsi byly 

  

vystaveny zkušenými stavaři. Jana s Jirkou odjedou o vánočních prázdninách na hory.  

 

Předseda byl zvolen jednomyslně. Obžalovaného zprostili veškeré viny. 

 

 

 

2) Doplň s-, se-, z-, ze-, vz-: 

 

Dlouhý, - iroký a B- strozraký, -běr papíru, - kočit dolů  – e schodů, houby – červivěl- , pě – 

 

vecký  - bor pěkně – píval, - právka obuv- , ne- kušený plavec,  - motat klu- ko vlny, - lomená  

 

hůl, - trouchnivělý paře- , radost  -  v- tězství, ostří nože je – tupeno, déšť – myl prach, obil-   

 

 -klíčilo, v- tr se – tišil, le- ká  -trava, - češ si vlas-  - čela, děti se – kamarádil- , Jana - tloustla 

 

 

3)V následujícím souvětí urči slovní druhy: 

 

V neděli odpoledne jsem se vydal se svým otcem na divadelní muzikálové představení, které 

nám doporučil maminčin kolega z práce. 

 

4)Podstatná jména v závorkách uveď do správného tvaru: 

 

V (dotazníky) uveď správně všechny údaje. Naši (hokejista) zápas vyhráli. Hovořili jsme o 

tom s (předseda František Škarka). Na (břehy) jezírka rostly staré vrby. Pod stolem kýval 

(nohy). Nesl ho na (ramena).Mám hodinky se (svítící ručičky). Oslík stříhal (dlouhé uši). 

 

5)Doplň i, y v přídavných jménech: 

 

Bab-  léto, žab-  polévka, prav-  včel-  med, pronikav-  jestřáb-  křik, dědečkov-  včely, Janov-  

spolužáci, slyšel o Petrov- ch problémech, znám strýcov-  psy 

 

6)Podtrhni zájmena a urči jejich druh: 

 

Nikdo mi to nemusel říkat. Zná ho někdo? Naši sousedé odjeli na dovolenou. Co to děláš? 

 

7)Podtrhni číslovky a urči jejich druh: 

Čtvery ponožky-                              dva balónky-                                 několik let- 

Šestkrát cvičil-                                  mnoho sil-                                    několikerý přístup- 

 



 


