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Anotace: 1. Učitel zadá test na zopakování základních vědomostí ze základní školy, využije
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Řešení
Vyhodnocení
Práce se souhrnem české gramatiky
Test: Doplň správné tvary předpon s/se a z/ze
Měli bychom ---bírat starý papír, ---balit do balíku a odnést do---běru. Pěvecký ---bor se na
vystoupení ---hledal se svými fanoušky. Po návratu z výletu kluci ---skočili z kol, ---hodili batohy a
šli ---mýt prach a pot. Zůstal stát jako ---kamenělý. ---dělil to jen mně! ---týskal si, že neumí ---

pívat. Není cesty ---pět. ---cela mne ohromil ---působ použití. Kde jsi ---trávil víkend? Za dva roky
budu dělat ---koušky. ---pomínáš na výlet? Co mu ---kážeš?

Řešení: Měli bychom sbírat starý papír, sbalit do balíku a odnést do sběru. Pěvecký sbor se na
vystoupení shledal se svými fanoušky. Po návratu z výletu kluci seskočili z kol, shodili batohy a šli
smýt prach a pot. Zůstal jako zkamenělý, Sdělil to jen mně! Stýskal si, že neumí zpívat. Není cesty
zpět. Zcela mne ohromil způsob použití. Kde jsi strávil víkend? Za 2 roky budu dělat zkoušky.
Vzpomínáš na výlet? Co mu vzkážeš?

Bodové vyhodnocení
Nesprávná odpověď 1 záporný bod.
0-1
výborně
2
chvalitebně
3
dobře
4
dostatečně
Více jak 4 záporných bodů – nedostatečně

K zopakování látky
Doplň si vědomosti např. z Pravidel českého pravopisu, Souhrnu české gramatiky.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Kalátová Helena. Při zpracování využita
výše uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU.

