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Anotace 

Materiál obsahuje tři pracovní listy. Žáci rozlišují znaménka !? a 

doplňují ve větách, opravují popletené věty a chybná slova,  

vysvětlují význam rčení, luští hádanky, využívají internet jako 

zdroj informací. 

Autor Bc. JITKA  BOBKOVÁ 

Jazyk 

 

 Čeština  

 

Očekávaný výstup 
používá správně znamének ?! ve větách, tvoří slova ze slabik, věty ze 

slov, opravuje popletené věty, nesprávná slova, zvládá doplňovačky, 

odpovídá na otázky, využívá internet k doplnění správných odpovědí 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 
čtenářská gramotnost,  pracovní list, doplňovačky, hádanky, rčení , 
popletené věty a chybná slova, fonematický sluch 
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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. Vymysli slova na slabiky, vytleskej rytmus slov, urči 1. písmeno ve slově, slova 

použij ve větě: 

              pá         po       mi       vo       lá        ma       Mi       Ja        Lu 

2. Doplň do vět správně ! nebo ?, vysvětli rozdíl mezi znaménky v užití ve větách. 

Na otázky také odpovídej. 

Dej pozor 

Máš už hlad 

Co budeš chtít dnes k večeři 

Běž rychle 

Umíš se podepsat 

Kolik  je ti let 

Drž to pořádně 

3. Zkus číst slovo pozadu, co jsi zjistil? Tvoř se slovy věty – ústně. 

oko                 potop               jeden             krk 

       jelen           míč          pochop          píp                   ona 

4. Myslíš, že jsou to správné názvy písní? Napiš správně. 

 

 Pod naším baráčkem 

___________________________________________________________ 

 Holka dlouhonohá 

___________________________________________________________ 

 Já do lesa nepřiletím 

___________________________________________________________ 

 Skákala ovce přes žito 

___________________________________________________________ 

 Já jsem z Mladé Boleslavi 

___________________________________________________________ 



5. U popletů. Říkej věty správně. 

Koza má strakaté peří. 

Tráva žere krávu. 

Vejce sneslo slepici. 

Pán kousl psa do nohy. 

Myš chytla kočku. 

6. Hádanky – co to je? Vylušti v závorce pozpátku. 

Aby vlezl, do hlavy ho bili,                                            Uši nemá, slyší to. 

aby vylezl, za hlavu ho táhli.                                         Ústa nemá, mluví to. 

(kíbeřh)                                                                            (nofelet) 

                                                      Čtyři rohy, 

                                                      žádné nohy, 

                                                      jenom břicho veliké. 

                                                      (aniřep) 

7. Správně přiřaď – podtrhni stejnou barvou spojení slov, která k sobě patří: 

Antonín Dvořák            spisovatel                Má vlast           prezident 

státní symbol                Rusalka               Miloš Zeman              Bedřich Smetana 

hlavní město                 řeka             léto                  leden            roční období 

Václav Čtvrtek             vlajka                Praha                 Vltava                zimní měsíc  

8. Vysvětli rčení (přísloví, úsloví). Co je to rčení. 

Komu se nelení, tomu se zelení. 

Všichni táhnou za jeden provaz. 

Na chytrého mrkni, do hloupého trkni. 



Doplň známá česká přísloví a vysvětli: 

Kdo se bojí, nesmí do _____________________________. 

Na hrubý pytel hrubá _____________________________. 

Jaký __________________, takový pes. 

Darovanému _____________ na zuby nekoukej. 

9. Doplň chybějící písmena: 

          

  velké chlupaté zvíře                                                    pták s barevným peřím 

 

             

   savec žijící v moři                                                      zvíře s dlouhým krkem 

 

10. Jedno písmeno změní celé slovo. Doplňuj písmena a tvoř věty (ústně). 

____ěsto (m, t)                                                   ____ěna (p, st) 

____ěž (b, v)                                                      vě____ (k, c) 

____rak (m, d)                                                   ko____a (s. z) 

____ráva (t, k) 

Zjistíte, že vytvořená slova se většinou rýmují. 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1. Příklad – párátko, pá-rát-ko, p je 1. hláska. Po obědě použiji párátko. 

2. Doplnění znamének v jednotlivých větách – ! ? ? ! ? ? !. 

3. Některá slova jako oko, pochop, potop se čtou zepředu i zezadu stejně.  

Příklad věty – Od rána mi slzí oko. 

4. Správné názvy písní – Pod naším okýnkem, Holka modrooká, Já do lesa nepojedu, 

Skákal pes přes oves, Já jsem z Kutné Hory. 

5. Věty správně:  

Koza nemá strakaté peří. 

Kráva žere trávu. 

Slepice snesla vejce. 

Pes kousl pána do nohy. 

Kočka chytla myš. 

6. Hádanky – hřebík, telefon, peřina. 

7. Antonín Dvořák-Rusalka, Vltava-řeka, spisovatel-Václav Čtvrtek, prezident-Miloš 

Zeman, Bedřich Smetana-Má vlast, státní symbol-vlajka, Praha-hlavní město, řeka-

Vltava, leden-zimní měsíc, léto-roční období. 

8. Rčení – význam nevnímáme doslova, ale jen obrazně. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Na 

hrubý pytel hrubá záplata. Jaký pán, takový pes. Darovanému koni na zuby nekoukej. 

9. Medvěd, páv, delfín, žirafa. 

10. Město-těsto, pěna-stěna, běž-věž, věk-věc, mrak-drak, koza-kosa, tráva-kráva. 

 

 


