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SKUPINY BĚ, PĚ, VĚ 

 

uč. 91/1 + otázky k článku + pracuj s textem 

počet vět  ___________________________________________________________________ 

3 slova lichotná ___________________________________________________________________ 

5 sloves ___________________________________________________________________ 

5 podst. jmen ___________________________________________________________________ 

3 předložky        ___________________________________________________________________ 

urči druh 3. věty (O, T, R, P)  _________________________________________________________ 

změň ji na větu tázací ______________________________________________________________ 

změň ji na větu přací _______________________________________________________________ 

změň ji na větu rozkazovací __________________________________________________________ 

 

Do sešitu si nadepiš tři sloupce BĚ, PĚ, VĚ. Piš do nich doplněná slova z následujícího textu. 

Odůvodňuj: např. ve slově pěstuje vyslovujeme pje, ale píšeme pě. 

Maminka __stuje k__tiny. Helena s__chala na vlak. Ráda čtu pohádkové 

pří__hy. Vystoupili jsme na vysokou __ž. Za __t minut bude de__t hodin. 

K__tuška __kně píše. Buchty jsou v trou__. Nevíš, co je k o__du? Zita ztratila už 

o__ d__ čepice. Nad zákony poletují __lásci. Ve filmu jsem viděl med__dí 

dou__. Tomáš __žel nejrychleji. Při koupání mám vanu plnou __ny. 

 

Napiš do sešitu, doplňuj ě, barevně vyznač skupiny bě, pě, vě. Odůvodňuj pravopis. 

b_lásek, b_lovlasý, ob_, v troub_, B_tuška, B_la, ob_d, odb_hl, k tob_, holoub_, 

p_kný, p_na, p_nkava, p_st, p_stuje, p_šky, p_šinka, p_tka, p_tikoruna, na 

chalup_, v_c, v_da, v_jíř, v_nec, v_k, v_dět, v_novat, v_rný, v_ž, v_decký, v_řit 

 

uč. 92/1 + ústně otázky k článku  
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Doplň slova z rámečku do textu. 

věci * věneček * bělouš * pěšina * hrábě * trávě * běduje * hlavě * pěšky * květiny * Bětuška * pěkně  

krávě * hříbětem 

Malá ______________ trhá pampelišky. Plete z nich ______________. K domu 

vede úzká ______________, po ní běží sousedův ______________ s 

______________. Zdeněk šlápl na ______________, které zůstaly ležet v 

______________. Naříká a ______________, že má na ______________ bouli. 

Autobus nejede, musíme jít ______________. Tatínek kupuje mamince 

______________. Radek už ______________ čte. Ukliď si všechny své 

______________. Hospodář nese ______________ krmení. 

 

Z daných slov utvoř věty oznamovací (O), tázací (T), rozkazovací (R) a přací (P). Barevně vyznač 

začátek a konec věty. 

děti do spěchají na jídelny oběd (O) 

__________________________________________________________________________________ 

leze na co stropě to (T) 

__________________________________________________________________________________ 

na to okamžitě místro vrať (R) 

__________________________________________________________________________________ 

mohl kéž na zůstat chalupě bych (P) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Větný celek může tvořit 1 věta – to je věta jednoduchá. Pokud větný celek tvoří dvě nebo více vět – 

jde o souvětí. Větu jednoduchou podtrhni modře, souvětí podtrhni červeně. 

Maminka šla na nákup. 

Anička se učí jezdit na kole. 

Půjdu na hřiště, ale nejdříve si napíšu úkoly. 
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Pavel dnes nepůjde ven, protože je nemocný. 

Na louce kvetou kopretiny. 

Tatínek mi řekl, že ráno pojedeme na výlet. 

Blízko naší školy teče řeka Bečva. 

 

Ze dvou vět jednoduchých vytvoř souvětí pomocí spojek protože, a, ale, když. Nezapomeň správně 

napsat čárku. 

Chtěl jsem jít ven. Bylo už pozdě. 

__________________________________________________________________________________ 

Zítra jdeme na oslavu. Jana má narozeniny. 

__________________________________________________________________________________ 

Poprvé jsem šel do školy. Bylo mi šest let. 

__________________________________________________________________________________ 

Maminka věší prádlo. Tatínek opravuje auto. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Z kolika vět se souvětí skládá? 

Na kameni sedí ještěrka a vyhřívá se na sluníčku. ___ 

Jitka leží na lehátku, čte knihu a poslouchá písničky. ___ 

Nebyla jsem v kině, protože mě bolelo v krku. ___ 

Honza dnes přišel do školy pozdě, protože zaspal. ___ 

Katka chtěla jít na zahradu, ale začalo pršet, proto musela zůstat doma. ___ 

Na louce kvetou sedmikrásky a pampelišky a hemží se tu plno brouků. ___ 
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Pro rychlíky: 

 

Na zvláštní list napiš diktáty: 

1) Ježci jsou plaší a ostražití. Za potravou chodí v noci a při jídle mlaskají. Často se naježí. Tak se 

chrání. Jsou užiteční. Radim s Jiřinou chovají ježka v bedničce. Dávají mu seno a kuřecí maso. Někdy 

s ním chodí ke zvěrolékaři. Ten jim vždy dobře poradí. 

2) bělásek, pěnkava, větřík, člověk, Bětuška, pěšina, poupě, hrábě, hvězdy, holoubě, na lampě, na 

chlalupě, na hlavě, světlo, obědy, květy, pěkný, světýlko, spěchají, povědět, nevěří, běží, na Moravě, 

pěsti, věty, běloučký, pětka, venečky, pěstují, v Jihlavě 
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Diktát 1) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Diktát 2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


