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Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné jej použít při práci s
interak<vní tabulí nebo vy<sknout jako pracovní listy. Žáci si hravou formou
procvičují pravopis podstatných jmen (vyjmenovaná slova, koncovky) a tvary
a pravopis přídavných jmen. Materiál je určen pro 6. třídu.

Představ si, že ses ocitl na návštěvě v zoologické zahradě:

V...tejte v naší pravop...sné ZOO!
Malé upozornění na začátek: nes...pejte s...korkám zb...tky s...rů,
nes...čte na s...čka a nepl...vejte na hlem...ždě. Jsou b...střejší a hb...tější,
než si m...sl...te.
Na v...vrácené v...šni pov...kuje v...rek V...tek, protože ztratil v...dličku,
kterou si přichystal na b...lou m...šku Anežku. Jeho v...dina chutné a s...té
večeře se pomalu rozpl...vá a on si bude muset zv...knout na jiné
stravovací náv...ky. S...sl...k Tom...k sb...rá zásoby os...va, už brz...čko se
chystá zaz...movat. Na javoru bab...ce v...sí netop...r Lum...r a pod ním u
potůčku v...noucího se kolem vzl...ká m...val ...van. Uplavali mu l...n i
v...za, které si um...l k večeři.

Která další zvířata s i/y v názvu nebo jménu by mohla bydlet
v naší ZOO?

Jsi zvědavý, jestli jsi hádal dobře?
Pusť se do doplňování a uvidíš.

V...sokou trávou se prosm...kl slep...š s novou přítelkyní,
nedosl...chavou zm...jí Em...lií. Pobl...ž v us...chajícím b...lí na nás
ohrnuje p...sk kob...la Kam...la. Je hubená jako v...žle, má totiž potíže s
přežv...kováním kvůli svým v...v...klaným zubům. Ve v...kýři nedaleké
v...žky sedí papoušek Fanoušek a čep...ří se před sl...čnou slep...cí
Al...cí, která se p...šní l...sými l...tky. Op...ce se ve své v...běhu
navzájem v...skají a v...b...rají si z kožichů otravný hm...z. L...ška
El...ška si zvědavě prohl...ží rozb...tý sm...čec, který zde pozb...l hudbu
m...lující m...slivec P...vrnec.
Na africkou v...heň zv...klý buvolí b...ček Pep...ček klop...tá kolem
svého nového příb...tku, všem ob...vatelům ZOO v...ká a se vším nadělá
spoustu cav...ků. Na bl...zké v...v...šenině hlas...tě v...je hyena Alena
na ub...vající měsíc.
Tímto pohledem naše prohl...dka končí a m... se těšíme brz...
na v...děnou!

Doplň koncovky podstatných jmen a doplněná slova přiřaď ke vzorů.
Který vzor zde není zastoupen???
Na jaře vesele štěbetají kos... Po neb... letěly volavky. Babička bydlela celý život na vs...
Královnin náhrdelník byl posetý perlam... a drahokam... K Vánocům neodmyslitelně patří jmel...
Při sekání trávy je dobré mít dobře nabroušené kos... Na louce se pásly ovce s jehňat...
Zakoupil si dva stírací los... Látka byla obarvená přírodními barviv... Zítra hrajeme zápas se
Starou Boleslav... Zákonodárc... jednomyslně schválili nový zákon. Zajíc zláznivě poskakoval po
jetel... Na pol...ch se to hemžilo kombajny. Můžeš zaplatit kartou, nebo hotovými peněz...
O Zem... mluvíme jako o modré planetě. Kuna se schovávala ve svém doupět... Zúčastnil se
besedy s olympijskými v...tězi. Král nebyl spokojený se svými rádc... Už ve starověku byly mlýny
poháněny vodními kol... Četl jsem si o ruských skladatel...ch. Do našich lesů se vracejí los...
evropští. Levandul... používali jako přísadu při koupel... už v dávných dobách. Hlavní oblastí
pěstování tykv... je Asie. Za hedváb... vděčíme housenkám bource morušového.

Podle obrázků doplň do slovních spojení přídavná jména
se správnými koncovkami.

.......................................... závodníci

......................................... čaj

........................................... ploutve

.......................................... bouda

............................................ nadšenci

.......................................... koření

............................................. vejce

s ......................................... hrami

............................................. plameňáci

.......................................... pera

.............................................. šampon

........................................... tuk

Podle nápovědy doplň do vět spojení přídavných a podstatných
jmen ve správných tvarech.

Čapek
apek +

..................................................... jsou oblíbené i mezi dětmi.

pasáček
pasá ek +
Za zvukem ............................................................ běžely ovce z širokého okolí.

chovatel +
.................................................. získali ocenění na výstavě
drobného domácího zvířectva.
soused +
Dostat se přes plot k ............................................................... není vůbec snadné.
žokej
okej +
Oba ............................................................... se připravují na náročný dostih.

krotitel +
Se zatajeným dechem jsme sledovali manéž a v ní ..................................................
maminka +
Bez ..................................................................., které nám četla vždy před spaním,
bychom asi neusnuli.

