
 

Identifikátor materiálu: EU - 4 – 30, skupiny –vě-, -vje-, procvičování 

                         Tématická oblast: český jazyk - gramatika 1. ročníku 

Anotace 

 

 Žák si procvičuje správné psaní  –vě-, -vje-, slova příbuzná. 

 

                Autor Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 
Snaží se uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném 

projevu. Správně doplňuje  –vě-, -vje-, slova příbuzná. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Skupina –vě-, -vje-, slova příbuzná  

 

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 

 

5. 5. 2013 

 

 

 



1. DOPLŇ  –vě-, -vje- : 

Vysoký ___žák, sladký ___trník, měsíc k___ten, zakázaný ___zd, klíšťata jsou 

v trá ___, měl čisté s___domí, na kole nesmím ___t na chodník, s___tlo 

nesvítilo, k___ták je zelenina, nebydlím na Mora___, teta se jmenuje ___ra, 

táta ___l autem do garáže, vysoká ___ž, foukal slabý ___třík, k___tináč praskl, 

mapa s___ta,  

 

 

 

2. Spoj čarou správné dvojice slov: 

           sladký                                                                   věšák 

vánoční                                                                věž 

dřevěný                                                               vězeň 

ulomená                                                             hvězda 

vyhlídková                                                         svědomí 

uprchlý                                                               větev 

uvadlá                                                                větrník 

kamarádka                                                         vjezdu 

zákaz                                                                   květinářství 

špatné                                                                 květina 

nové                                                                    Věra 

 

 

 

 



3. Do tabulky napiš slova příbuzná ke slovům květen, vjezd a hvězda. 

 

KVĚTEN VJEZD HVĚZDA 

   

   

   

   

   

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1. Vysoký věžák, sladký větrník, měsíc květen, zakázaný vjezd, klíšťata jsou v trávě, měl čisté 

svědomí, na kole nesmím vjet na chodník, světlo nesvítilo, květák je zelenina, nebydlím na 

Moravě, teta se jmenuje Věra, táta vjel autem do garáže, vysoká věž, foukal slabý větřík, 

květináč praskl, mapa světa, 

              2. 

sladký                                                                   věšák 

vánoční                                                                věž 

dřevěný                                                               vězeň 

ulomená                                                             hvězda 

vyhlídková                                                         svědomí 

uprchlý                                                               větev 

uvadlá                                                                větrník 

kamarádka                                                         vjezdu 

zákaz                                                                   květinářství 

špatné                                                                 květina 

nové                                                                    Věra 

3. 

KVĚTEN VJEZD HVĚZDA 

květ objezd hvězdárna 

květenství přejezd hvězdář 

květinářství odjezd hvězdice 

květina jezdit souhvězdí 

květinářka jezdec hvězdička 
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