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Anotace:
Žáci vybíráním odpovědí (a, b, c) si procvičují pojmy kořen, předpona, přípona, předložka. Zároveň
procvičují pravopis psaní předpon, uvědomují si významy slov a psaní hláskových skupin bě/bje,
vě/vje, pě. Pracovní list slouží k rychlému procvičení znalostí na začátku nebo na konci hodiny.

Nauka o slově – opakování:

jméno:

1)Jak se nazývá část slova, která je společná všem příbuzným slovům:
a) předpona
b) kořen
c) přípona
2)Co je samostatné slovo, které stojí před jiným slovem:
a) přípona
b) předpona
c) předložka
3)Co mění tvar slova při skloňování nebo časování a vyjadřuje jeho mluvnické významy:
a) kořen
b) koncovka
c)předpona
4)Urči kořen u slova zálesák:
a) záles
b)lesák
c) les
5)Najdi kořen u slov lékař, lékárnička, lékařský :
a) léka
b)lék
c) lékař
6)Doplň správně větu Musím ob__t překážku :
a) objed
b)objet
c)obět

7)Doplň do věty správné slovo:

Člověk, kterému chybějí zuby je __________.

a) beszubý
b) bezzubý
c) bezubý
8)Jak se nazývají slova, která mají společnou část a jejich význam spolu souvisí:
a) stejná
b) vyjmenovaná
c) příbuzná
9)Doplň správně větu:

Lukáš se ráno __budil brzy a __táhl závěsy.

a) z, roz
b) vz, roz
c) s, vz
10)Doplň správně větu:

P__ší túra se nám v__dařila.

a) ě, vi
b) je, vy
c) ě, vy
11)Doplň slovní spojení:

ob__mný batoh

a) ě
b) je
c) ie
12)Doplň slovní spojení :
a) je
b) ie
c) ě

v__decký pokus

Správné řešení:

Nauka o slově – opakování:
1)Jak se nazývá část slova, která je společná všem příbuzným slovům:
b) kořen
2)Co je samostatné slovo, které stojí před jiným slovem:
c) předložka
3)Co mění tvar slova při skloňování nebo časování a vyjadřuje jeho mluvnické významy:
b) koncovka
4)Urči kořen u slova: zálesák:
c) les
5)Najdi kořen u slov: lékař, lékárnička, lékařský :
b)lék
6)Doplň správně větu: Musím ob__t překážku :
b)objet
7)Doplň do věty správné slovo: Člověk, kterému chybějí zuby je __________.
b) bezzubý
8)Jak se nazývají slova, která mají společnou část a jejich význam spolu souvisí:
c) příbuzná
9)Doplň správně větu: Lukáš se ráno __budil brzy a __táhl závěsy.
b) vz, roz
10)Doplň správně větu: P__ší túra se nám v__dařila.
c) ě, vy
11)Doplň slovní spojení: ob__mný batoh
b) je
12)Doplň slovní spojení: v__decký pokus
c) ě

