
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

Pozn.: Projděte si všechna vyjmenovaná slova – B, F, L, M, P, S, V, Z. Měli bychom je znát 

jako básničku. Můžete využít sešit teorie nebo internetové odkazy, například: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova, 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/, 

https://www.vyjmenovana-slova.eu/inpage/vyjmenovana-slova/, 

http://www.ucirna.cz/cestina/vyjmenovana_slova_sc.php, https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

1) Doplňte i/í/y/ý: 

 

Bydlíme v Jihlavě, polykat hořké kapky, odbila šestá, hbitě se oblékat, slepice spí na bidýlku, 

brzičko bude svítat, několikrát klopýtl, mycí houbička, my se nezlobíme, míval trému, 

vyhlídková vížka, mýt si vlasy, výr je noční pták, chov dobytka, hltavě pil, vlčice vyla, 

pýchavka, vyzýval ke klidu, mýval je savec, má bílý vůz, nadmořská výška, zámek Sychrov, 

navštívil Vysoké Mýto, zlomil si lyži, používá syté barvy, kabela nabytá zbytečnostmi, hraje 

na bicí, nenasytný jedlík, býčí zápas, žvýkací sval, nefunkční plynoměr 

2) Vytvoř věty a všímej se rozdílů v pravopise: (přepiš do školního sešitu) 

Dobýt × dobít                          

Potřebuji si dobít baterii v mobilu. × Rytíři dobyly území. 

my × mi                    

My (všichni) už o té novince víme. × Zapomněli mi o tom říct. 

pil × pyl               

Roman pil ovocný čaj. × Jsem alergický na okvětní pyl.  

vysel × visel                          

Na jaro jsem vysel obilí. × Na zdi visel obraz.  

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

Doprostřed prázdné strany si napište „podstatná jména“ a pomocí myšlenkové mapy si zkuste 

vzpomenout, co všechno o nich víte, co u nich určujeme atd.? Poté proveďte následující cvičení: 

 

3) a) Rozlište podstatná jména konkrétní a abstraktní: 

štěstí - A      tepláky - K       léčení - A        strom -  K       tma - A      tikání - A     krabice – K 

 

b) Rozlište podstatná jména hromadná (H), pomnožná (P), látková (L): 

dějiny - P    zlato - L      záda - P     mák - L      rostlinstvo - H    kamení - H       zarděnky – P 

 

 

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN OKO, RUKA, NOHA, RAMENO, KOLENO 

!! části lidského těla mají v 7. pádu mn. č. zakončení: -ma; jinak koncovka podle příslušného 

vzoru 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/
https://www.vyjmenovana-slova.eu/inpage/vyjmenovana-slova/
http://www.ucirna.cz/cestina/vyjmenovana_slova_sc.php
https://prirucka.ujc.cas.cz/


4) Doplňte náležité tvary slov:                                                                                                                                 

Musíme si promluvit mezi (čtyři oči) čtyřma očima. Dědeček postavil dům (vlastní ruce) 

vlastníma rukama. Na polici stál hrnec s (uražená ucha) uraženými uchy. Hodinky se (zelené 

ručičky) zelenými ručičkami. Po dlouhém běhu ho bolelo na (prsa) prsou. 

 

PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN 

Zopakujte si vzory podstatných jmen: rod střední (město, moře, kuře, stavení); rod ženský (žena, růže 

píseň, kost); rod mužský (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) 

 

5) Doplňte i/í/y/ý:  

Rorýsi na jedli, zelí na poli, stopy po krvi, domy v údolí, obilí v pytli, z oceli, zábradlí, s mýdly, 

po koupeli, v cíli, dopisy, v lesích i na svazích, hřiby pod duby, viděl lvy a jejich tlapy, břízy 

s lípami a topoly, řídil se pravidly, nad útesy a skalami, pozoroval orly se supy, ryby a žáby, 

zemědělství, sirupy proti kašli, slzy jako perly, z Břeclavi do Opavy 

 

SKUPINA BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

6) Doplňte ě/je, ě/ně: 

Objednal sazenice květáků, vjezd do objektu pivovaru, oběsil se ve vězení, koloběh vody, 

krevní oběh, nevěřil nám, objednávka, velká oběť, ověřování vědomostí, mylná domněnka, 

nerozuměl nám, zaměstnání, změřit poloměr, nejznámější umělec, tamější podmínky, jemnější 

 

PSANÍ U/Ú/Ů: 

 

7) Doplňte u/ú/ů: 

naúčtovat náklady, zůstanu tady, léčebná kúra, zúžená cesta, dubová kůra, schůze, holubí vrkú 

kúra (manikúra, pedikúra), túra …ALE! kůra na stromě …..citoslovce - ú 

A na závěr dva rozbory: 

Mezi stromy poletovaly pavučiny babího léta. 

                       Přs              Po 

                  Poletovaly = pavučiny 

mezi stromy (PUM)                              léta (Pkn) 

                                                       babího (Pks) 

Maminka se vrátila domů spokojena.  

 Po                  Přs 

Maminka = se vrátila  

 domů (PUM) 

              spokojena (Doplněk shodný)  


