CZ.1.07/1.5.00/34.0641
VY_12_INOVACE_ČJL_1-30
Vzdělávací obor: 33-56-H/01 Truhlář
36-67-H/ 01 Zedník
Předmět: Český jazyk a literatura
Tematický oblast: Gramatika
Tematický okruh: pravopis ve vyjmenovaných slovech, určení slovních druhů – přídavná jména,
interpunkce
Ročník: 1
Anotace: 1. Učitel zadá test na zopakování základních vědomostí přicházejících žáků/ využije
interaktivní tabuli/. Opravený test vyhodnotí spolu se žáky, vysvětlí opakující se chyby, doporučí
učebnici k zopakování.
2. Žák je schopen použít správnou gramatiku mateřského jazyka, použije doporučenou
literaturu k upevnění dovedností s přihlédnutím ke svým specifickým poruchám učení.
Použité zdroje: Styblík,V. – Dvořáková, Z. – Vitvarová, J: Cvičení z pravopisu pro malé školáky, Praha,
SPN 1995,ISBN 80-85937-02-6
Kvítková, N. - Helclová, I: Čeština pro učební obory SOU, SPN, Praha 1997

Autor: Helena Kalátová
1.9.2012

1. Po odůvodnění doplň neúplná slova/ i,y/

P-tí l-hov-n je zlozv-k. V-tr k nám zanášel pov-k dětí z bl-zké v-sky. Blahob-tu se
lehce přiv-ká, ale těžko odv-ká. B-lo sl-šet s-kot páry. Přem-sl si v-bral v-pečené
buchty. Buďte v-táni. L-buška b-la s-rotek. V hn-zdě p-skají malé s-korky. S-rka
m-vala hlav-čku ze s-ry. L-stonoš nám přinesl dop-s od s-novce až do b-tu.Když

se stm-vá a zatřp-tí se hvězdy, oz-vá se s-ček, v-r v-létne na lov a kl-katě poletují
netop-ři. V-se mi l-bíte. Každý člověk b- měl znát svůj mateřský jaz-k.
2. Kolik souvětí je v textu?
3.Podtrhni přídavná jména

Řešení
Pití lihovin je zlozvyk. Vítr k nám zanášel povyk dětí z blízké vísky. Blahobytu se
lehce přivyká, ale těžko odvyká. Bylo slyšet sykot páry. Přemysl si vybral
vypečené buchty. Buďte vítáni. Libuška byla sirotek. V hnízdě pískají malé
sýkorky. Sirka mívala hlavičku ze síry. Listonoš nám přinesl dopis od synovce až
do bytu. Když se stmívá a zatřpytí se hvězdy, ozývá se sýček, výr vylétne na lov a
klikatě poletují netopýři. Vy se mi líbíte. Každý člověk by měl znát svůj mateřský
jazyk.

Počet souvětí: 2

Bodové vyhodnocení
Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod.
0-1
výborně
2
chvalitebně
3
dobře
4
dostatečně
4-5 chyb – nedostatečně

K zopakování látky
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