
 

                Identifikátor materiálu: EU - 4 - 47, doplňovačka-profese, slova zvukově podobná  

             Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku 

Anotace 

Materiál obsahuje dva pracovní listy.  Ţáci doplňují slova do vět-

profese, přiřazují významné osobnosti k profesím, tvoří věty se 

zvukově podobnými slovy, odpovídají na otázky, vyuţívají internet 

jako zdroj informací. 

Autor Bc. JITKA BOBKOVÁ 

Jazyk 

 

Čeština  

 

Očekávaný výstup 
zvládá doplňovačku-profese, tvoří věty se zvukově podobnými slovy, 

snaţí se odpovídat na otázky, vyuţívá internet k doplnění správných 

odpovědí k významným osobnostem 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro ţáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 
čtenářská gramotnost, pracovní list, profese-doplňovačka, fonematický 
sluch-zvukově podobná slova-užití ve větách, zajímavosti   

Druh učebního materiálu 

 

Pracovní list  

 

Druh interaktivity 

 

Aktivita  

 

Cílová skupina 

 

Ţák 

 

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 profese: 

Instalatér spravuje ___________________.                 Včely chová _____________________. 

Lékař léčí _____________________.                           Vrata ková __________________. 

Řidič řídí __________________.                                  Ryby chytá _________________. 

Pekař peče _________________.                                  Mouku mele ____________________.  

Učitel učí __________________.                                  Řízek smaţí _________________. 

Švadlena šije _______________.                                   Chleba peče _________________. 

Zedník staví _____________.                                        Ţáky učí ___________________. 

Nápověda: ţáky, housky, auto, pacienty,                       Nápověda: učitel, pekař, rybář, kovář, 

sako, zeď, toaletu                                                            včelař, kuchař, mlynář 

 

Čím bys chtěl být ty? Doplň…………………………………………………………………… 

 

2. Přiřaď k jednotlivým slavným jménům jejich profese, spoj tužkou (když nevíš, 

vyhledej významná jména na internetu, pokud narazíš na cizí slova, vyhledej 

jejich význam též na internetu): 

herec                                                        Josef Čapek 

zpěvák                                                      Bedřich Smetana 

malíř                                                         Albert Einstein 

vynálezce                                                  Karel Čapek 

hudební skladatel                                      Karel Svoboda 

spisovatel                                                  Leonardo da Vinci 

vědec                                                         Freddie Mercury                                                         

ilustrátor                                                    Pablo Picasso 

                                                                              Antonín Dvořák 

                                                                   Brad Pitt  

                                                                   Thomas Alva Edison                                                      



3. Je to stejné? Vysvětli na příkladech ve větách. Utvořené věty se slovy napiš. 

OBCHOD – ODCHOD 

CHÁPE – CHRÁPE 

CHYBÍ – CHYTÍ 

CHYSTÁ – CHYTÁ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1. toaletu, pacienty, auto, housky, ţáky, sako, zeď 

včelař, kovář, rybář, mlynář, kuchař, pekař, učitel 

2. Josef Čapek – český malíř, spisovatel, fotograf, grafik a kniţní ilustrátor 

Bedřich Smetana – významný český hudební skladatel 

Albert Einstein – jeden z nejvýznamnějších vědců (Němec), spolu s Newtonem 

povaţován za nejvýznamnějšího fyzika vůbec, za génia s velice vysokou inteligencí 

Karel Čapek – spisovatel, novinář, fotograf 

Karel Svoboda – významný český hudební skladatel 

Leonardo da Vinci – malíř, spisovatel, vynálezce, hudebník, přírodovědec, architekt 

Freddie Mercury – významný britský zpěvák a hudební skladatel 

Pablo Picasso – španělský malíř a sochař 

Brad Pitt – americký filmový herec 

Thomas Alva Edison – americký vynálezce – ţárovka a fonograf (předchůdce gramofonu) 

3. obchod – nakupuji, odchod – odcházím z místnosti 

Ve městě otevřeli nový obchod. 

Dědečka brzy čeká odchod do důchodu. 

Obdobně s ostatními slovy. 


