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Anotace 

 

 Žák podle obrázků a písmen skládá slova se správným pořadím 

písmen. Pomocí zrakového vnímání se snaží zapamatovat 

správnost psaní daných slov. 

Autor  Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup Snaží se správně skládat, psát slova se skupinou -vě-, vje- 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky se středně těžkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Skupina -vě-, vje-, skládání písmen, čtení obrázků  

 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Druh interaktivity 
 

Aktivita  

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu  

 

20. 4.2013 

 

 

 



1. Písmenka se pomíchala. Napíšeš je ve správném pořadí? Co je na obrázku? 

                                               

KĚVT ____KVĚT___                                 KVĚTANI _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

KVĚITČÁN _____________________                         VĚÍŘJ ________________________ 

 

                                                                                 

VĚNÍKTR _______________________                          VĚCEN ______________________ 

                                           

                                                                     

 

VĚKÁŠ ____________________                                      SVĚTOL _____________________ 



2. Přečti krátké věty. 

Maminka má ve váze krásný květ.  Na zahradě kvete květina. Na kole nesmím 

vjet na chodník. Našel jsem starý květináč. Vějíř je barevný. Větrník se netočí. 

Táta vjel autem do garáže. Věnec visí na dveřích. Vlak vjel do tunelu. Věšák je 

ze dřeva. Světlo svítí. Do ulice byl zákaz vjezdu. 

 

3. Označ červenou pastelkou – vě -  a zelenou pastelkou vje-. 

 

4. Namaluj květinu, kolo a značku „Zákaz vjezdu“ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1. KVĚT, KVĚTINA, KVĚTINÁČ, VĚJÍŘ, VĚTRNÍK, VĚNEC, VĚŠÁK, SVĚTLO 

3. Maminka má ve váze krásný květ.  Na zahradě kvete květina. Na kole nesmím vjet na 

chodník. Našel jsem starý květináč. Vějíř je barevný. Větrník se netočí. Táta vjel 

autem do garáže. Věnec visí na dveřích. Vlak vjel do tunelu. Věšák je ze dřeva. Světlo 

svítí. Do ulice byl zákaz vjezdu. 
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