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SKUPINA MĚ 

 

uč. 94/1 + otázky k článku + pracuj s textem 

počet vět  ___________________________________________________________________ 

1 slovo lichotné ___________________________________________________________________ 

5 sloves ___________________________________________________________________ 

5 podst. jmen obecných ____________________________________________________________ 

2 podst. jména vlastní  _____________________________________________________________ 

3 předložky        ___________________________________________________________________ 

4 slova s i/í po měkké souhlásce ______________________________________________________ 

1 slovo s y/ý po tvrdé souhlásce ______________________________________________________ 

urči druh 8. věty (O, T, R, P)  _________________________________________________________ 

změň ji na větu tázací ______________________________________________________________ 

změň ji na větu přací _______________________________________________________________ 

změň ji na větu oznamovací _________________________________________________________ 

 

94/2 do sešitu 

Odůvodňuj: např. ve slově měkký vyslovujeme mňe, ale píšeme mě. 

 

Slova z modrého rámečku vhodně doplň do textu. Skupinu mě barevně vyznač. 

neuměl * měkkých * umět * nesměl * měsíček * směje * změní * paměť 

Bartoloměj ______________ ve škole básničku. Proto  ______________ 

odpoledne ven. Trénoval doma svou línou ______________. Teď už leží v 

______________ peřinách. Oknem se na něho  ______________ 

______________ : „Spi už! Ráno se všechno ______________ a básničku budeš  

______________ jako málokdo.“  



Český jazyk 
4. - 7. května 2020                                                               Jméno ___________________________________ 
 
 

Doplň slova citově zabarvená – lichotná. 

Můžeš si pomoct tak, že slova „zmenšíš“. 

pes __________________________ 

dům __________________________ 

auto __________________________ 

kočka __________________________ 

matka __________________________ 

teta __________________________ 

stůl __________________________ 

vlasy __________________________ 

pokoj __________________________ 

hruška __________________________ 

Lenka __________________________ 

 

Do každého řádku napiš 5 slov významem podřazených daným slovům. 

ptáci   ________________________________________________________________________ 

květiny   ________________________________________________________________________ 

ovoce   ________________________________________________________________________ 

nábytek  ________________________________________________________________________ 

nápoje    ________________________________________________________________________ 

zelenina  ________________________________________________________________________ 

 

Piš do sešitu. Do neúplných slov doplň skupiny bě, pě, vě, mě. Skupiny barevně vyznač. Odůvodňuj 

pravopis. 

rozkvetlé k__tiny, __lký rybník, žloutkový __neček, barva na semaforu se 

z__nila, z__říme délku třídy, __kná košile, nedaleké __stečko, o__dváme ve 

školní jídelně, papírové __řítko, do__hl právě včas, __síc je v úplňku, ve skle__ 

máme brambory, hlavní __sto Praha, Václavské ná__stí, blikající s__týlko 
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Piš do sešitu. Zopakuj si, jak píšeme vlastní jména měst.  

(p/P) __raha, (ch/Ch) __omutov, (j/J) __ihlava, (o/O) __ strava, (o/O) __pava, 

(l/L) __iberec, (k/K) __arlovy (v/V) __ary, (h/H) __radec (k/K) __rálové), (č/Č) 

__eské (b/B) __udějovice 

 

Doplň do textu vynechané skupiny bě, pě, vě, mě nebo i/í, y/ý. Odůvodňuj pravopis. 

Slunko __kně svít__, ale stromy jsou holé. __tuška __ží po __šině. Vtom 

zahlédla u plotu s__týlko. Spadla h__zdička? Kdepak! To se tam krč__ žlutý 

k__t. __tka s__chá za maminkou. R__chle jí musí po__dět, že prá__ spatř__la 

pampelišku. Ale maminká jí ne__ří. „Tak brzy pampelišk__ nekvetou, __tuško!“ 

A šly se na tu k__tičku pod__vat. A víte, co to bylo? Byl to první kvítek pod__lu. 

 

Hledej ve čtyřsměrce slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

 
 

Na zvláštní list napiš diktáty: 

1) Na náměstí žije Alžběta Pěkná. Proti větru se těžko běží. Co měly dnes děti k obědu? Zbyněk viděl 

první sněženky. Zdeněk dal v neděli Ivetě pěknou květinu. Mládě kachny je kachně. Dnes jsme jeli do 

města Mělník. Jela s námi i maminka Bětky Měřičkové. 

2) Máme chalupu v Bělé. Na pěšině sedí kočka. Tramvaj v Praze jezdí přes náměstí. Věděl jsem, že to 

špatně dopadne. Ukážeš nám pamětní medaili? Těším se na pěkné vysvědčení. Přiběhl k nám věrný 

pes Fido. Na venkově a ve městech jsou stromy samý květ. 
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Diktát 1) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Diktát 2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


