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Anotace 

 

 Žák vyhledává vyjmenovaná slova po P a doplňuje i/í, y/ý do slov 

 

Autor 

 

 Mgr. Hana Koblischková 

Jazyk 
 
  Čeština  
 

Očekávaný výstup 

 

písemně, gramaticky správně doplňuje i/í, y/ý do slov, vyhledává 
vyjmenovaná slova podle popisu 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

 
Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 
 

Klíčová slova 

 

vyjmenovaná slova, vyhledávání slov, doplňování i/í, y/ý 

 
Druh učebního materiálu Pracovní list  

Druh interaktivity 
 
Test 
 

Cílová skupina 
 
Žák 
 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 
Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 
materiálu 

 
30. 4. 2013   
 



Vyjmenovaná slova po P jsou skupina slov domácího původu, v jejichž 
kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý) 

pýcha – pytel – pysk 

netopýr – slepýš – pyl 

kopyto – klopýtat – třpytit se 

zpytovat – pykat – pýr 

pýřit se – čepýřit se 

 

1. Napiš vyjmenovaná slova pod obrázky. 

 

       

         

 

 

     

            
            



            
 2. Spoj slova s jejich správným významem. 

 

 

PYL     jediný savec, který dokáže létat 

 

 

PÝCHA    tráva, jejíž květy tvoří klas 

 

 

SLEPÝŠ    namyšlenost, povýšenost 

 

 

KOPYTO    jemný žlutý prášek v tyčinkách květů 

 

 

PÝR     beznohá ještěrka 

 

 

PYSK    tvrdé pouzdro na prstu kopytníků 

 

 

NETOPÝR    orgán na obličeji živočichů 

 

 



3. Doplň i, í/y, ý ve větách a pak věty přepiš. 

 

Na slunci se třp_til sníh. Pepík napsal dlouhý dop_s. Za soumraku létali za 

domem netop_ři. Na hrubý p_tel patří hrubá záplata. Na jaře op_lují p_lné včely 

květy na stromech. Jirka je velký strašp_tel. Mého bratra p_chla vosa.  
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ŘEŠENÍ 

  

1. Napiš vyjmenovaná slova pod obrázky. 
 
 
pytel   kopyto 
 
netopýr  slepýš 
 

2. Spoj slova s jejich správným významem. 

PYL     jediný savec, který dokáže létat 
 
PÝCHA     tráva, jejíž květy tvoří klas 
 
SLEPÝŠ     namyšlenost, povýšenost 
 
KOPYTO    jemný žlutý prášek v tyčinkách květů 
 
PÝR     beznohá ještěrka 
 
PYSK     tvrdé pouzdro na prstu kopytníků 
 
NETOPÝR    orgán na obličeji živočichů 
 
 
3. Doplň i, í/y, ý ve větách a pak věty přepiš. 
 
Na slunci se třpytil sníh. Pepík napsal dlouhý dopis. Za soumraku létali za 
domem netopýři. Na hrubý pytel patří hrubá záplata. Na jaře opylují pilné 
včely květy na stromech. Jirka je velký strašpytel. Mého bratra píchla vosa. 
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