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Žák si procvičí hravou formou pravopis párových souhlásek,
užívání jiného tvaru slova.
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2.-3.

PÁROVÉ SOUHLÁSKY UPROSTŘED SLOVA
PROCVIČOVÁNÍ
Říkej si pomocná slova

jeden

hodně

já

-oučký

1. Rozděl věty na slova, doplň správná písmena a napiš pěkně na linku
TATÍNEKVIDĚLURYBNÍKAHODNĚŽA_.
.........................................................................................................................
TETAEVAKUPUJETVARO_NABU_TY.
.........................................................................................................................
MAMINKASMAŽÍNAOBĚ_ŘÍ_KY.
.........................................................................................................................
a) za každou větu napiš číslicí počet slov
b) v každé větě podtrhni modře nejdelší a červeně nejkratší slovo
c) z vět vypiš názvy osob, připiš k nim slovo nadřazené
d) napiš slova podřazená ke slovu JÍDLO
2. Vyber vhodné slovo do věty. Sleduj, jak je důležité znaménko nad písmenem.
řády

řady

řadí

řádí

Postavil jsem se do
Šimon sbírá staré
Děti ve vodě
Řidič rychlost

3. Sám vymysli věty na slova

led

let

plod

plot

led ................................................................................................................
let ................................................................................................................
plod ..............................................................................................................
plot ..............................................................................................................

4. Doplň písmena do rámečků
Jím žlutou

h

Troubím na

u

Úkol je lehký nebo
Ostříhám si

n

Polední jídlo je

a) Vybarvi tajenku:

1. řádek
2. řádek
3. řádek
4. řádek
5. řádek

4. čtvereček
1. čtvereček
2. čtvereček
1. čtvereček
3. čtvereček

b) Vymysli pěknou větu s tímto slovem
......................................................................................................................

PÁROVÉ SOUHLÁSKY UPROSTŘED SLOVA
PROCVIČOVÁNÍ ŘEŠENÍ
Říkej si pomocná slova

hodně

jeden

já

-oučký

1. Rozděl věty na slova, doplň správná písmena a napiš pěkně na linku
TATÍNEKVIDĚLURYBNÍKAHODNĚŽA_.
Tatínek viděl u rybníka hodně žab. 6
TETAEVAKUPUJETVARO_NABU_TY.
Teta Eva kupuje tvaroh na buchty. 6
MAMINKASMAŽÍNAOBĚDŘÍ_KY.
Maminka smaží na oběd řízky.

5

a) za každou větu napiš číslicí počet slov
b) v každé větě podtrhni modře nejdelší a červeně nejkratší slovo
c) z vět vypiš názvy osob, připiš k nim slovo nadřazené
tatínek, maminka, teta = osoby, rodina, lidé
d) napiš slova podřazená ke slovu JÍDLO
chleba, rohlíky, vajíčka, jablko...
2. Vyber vhodné slovo do věty. Sleduj, jak je důležité znaménko nad písmenem.
řády

řady

řadí

řádí

Postavil jsem se do
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ř

á

d

í
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3. Sám vymysli věty na slova

led

let

plod

plot

led ................................................................................................................
let ................................................................................................................
plod ..............................................................................................................
plot ..............................................................................................................

4. Doplň písmena do rámečků

Jím žlutou

h

r

u

Troubím na
Úkol je lehký nebo

t

Ostříhám si
Polední jídlo je

a) Vybarvi tajenku:

o

1. řádek
2. řádek
3. řádek
4. řádek
5. řádek

b) Vymysli pěknou větu s tímto slovem
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4. čtvereček
1. čtvereček
2. čtvereček
1. čtvereček
3. čtvereček
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