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Anotace 

Materiál obsahuje jeden pracovní list.  Žáci doplňují slova do vět, 

hlásky do slov, přiřazují správně slova do vět, dokončují věty, 

určují, které slovo mezi ostatní nepatří a proč, odpovídají na 

otázky. 

Autor Bc. JITKA BOBKOVÁ 

Jazyk 

 

Čeština  

 

Očekávaný výstup 
doplní slova do vět, hlásky do slov, přiřadí správně slova do neúplných 

vět, snaží se odpovídat na otázky 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

  

čtenářská gramotnost, pracovní list, zajímavosti, nedokončené věty, 
chybějící hlásky ve slovech, přiřazování slov do vět     

 

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 

 

10. 9. 2013 

 



 

1. Doplň slovo a napiš: 

Antonín Dvořák je hudební ……………………………………………………….. 

Slova naší hymny napsal…………………………………………………………… 

Prezident naší republiky se jmenuje………………………………………………... 

Kouření škodí………………………………………………………………………. 

Maminky sestra je moje…………………………………………………………….. 

První den v týdnu je ………………………………………………………………... 

Prázdninové měsíce jsou……………………………………………………………. 

V našem městě protéká řeka………………………………………………………… 

Řekni a napiš své jméno, věk a adresu:……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2. Kdo patří do této třídy? 

.  arek        .  ugo        .  áclav        .  irka        .  abriel        .  onza        .  avel 

         

.  ichal      .  ominika        .  ana        .  atrik        .  ndřej        .  avid 

 

3. Spoj věty správně. 

Jirka gumuje                                          galoše. 

Jana jí                                                     garáže. 

Pavel cestuje                                          polévku. 

Při dešti si obujeme                               vlakem. 

Tatínek jede autem do                           gumou. 

4. Přečti a podtrhni barevně slova, co patří do kuchyně, ostatní slova škrtni. 

Robot, mixér, holínky, moucha, káva, hrnec, poklička, peřina, postel, buchta, 

socha, auto, sporák, lednice. 



ŘEŠENÍ: 

1. Skladatel, Josef Kajetán Tyl, Miloš Zeman, zdraví, teta, pondělí, červenec a srpen, 

Labe. 

2. Marek, Hugo, Václav, Jirka, Gabriel, Honza, Pavel, Michal, Dominika, Jana, Patrik, 

Ondřej, David. 

3. Jirka gumuje gumou. 

Jana jí polévku. 

Pavel cestuje vlakem. 

Při dešti si obujeme galoše. 

Tatínek jede autem do garáže. 

4. Do kuchyně patří: robot, mixér, káva, hrnec, poklička, buchta, sporák, lednice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


