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Žák se naučí vyjmenovaná slova po B včetně slov příbuzných.

Třída

3. – 5.

Vyjmenovaná slova po B
1. Doplň a podtrhni vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova.
Neb__l to ob__čejný den. Moje tetička b__dlí v B__džově. V ohradě se pase kob__la
s hříbátkem. Znáš nějakou léčivou b__linu? Odb__l domácí úkol. Známá liška
B__strouška pob__vala v okolí B__lovic. B__k Zb__něk b__dlel v Přib__slavi.
B__linářka nab__dla lektvar z b__lí. Neodb__tný pes Zb__šek hb__tě poskakoval.
2. V každém obdélníku je ukryto slovo, najdi ho, zapiš je a odůvodni jeho pravopis.
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3. Najdi správné slovo v geometrickém tvaru a doplň ho do věty.
a) Žák ____________ domácí úkol.

f) Do třídy ___________ nová žákyně.

b) Myslivec ___________ pušku.

g) Dědeček ___________ hřebík.

c) Petra _________ nové vědomosti.

h) _____ ve škole.

d) Na věži _________ desátá.

ch) _______ mi oběd.

e) Rytíři __________ hrad.

i) _______ psa.
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4. Spoj čarou, co k sobě patří:
a) Předměty v pokojích.

zbytek

b) To, co zbývá, je…

bytost

c) Drak je pohádková…

nábytek

d) Samec od krávy je…

byt

e) Příbytek v panelovém domě.

býk

5. Nakresli svůj příbytek a můžeš přikreslit ještě několik dalších druhů příbytků.

Řešení
1. Nebyl to obyčejný den. Moje tetička bydlí v Bydžově. V ohradě se pase kobyla
s hříbátkem. Znáš nějakou léčivou bylinu? Odbyl domácí úkol. Známá liška
Bystrouška pobývala v okolí Bílovic. Býk Zbyněk bydlel v Přibyslavi. Bylinářka
nabídla lektvar z býlí. Neodbytný pes Zbyšek hbitě poskakoval.
2. kobyla, obyčej, bydliště, bylinářka, obyvatel, Bystrouška
3.
a) Žák odbyl domácí úkol.

f) Do třídy přibyla nová žákyně.

b) Myslivec nabil pušku.

g) Dědeček přibil hřebík.

c) Petra nabyla nové vědomosti.

h) Byl ve škole.

d) Na věži odbila desátá.

ch) Zbyl mi oběd.

e) Rytíři dobyli hrad.

i) Zbil psa.

4.
a) Předměty v pokojích.

zbytek

b) To, co zbývá, je…

bytost

c) Drak je pohádková…

nábytek

d) Samec od krávy je…

byt

e) Příbytek v panelovém domě.

Býk

5. Vlastní práce žáka

