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OPAKOVÁNÍ

Do všeho pořád strká nos. Nemám žádné soukromí! Vždyť ona je zvědavá jako  ......................................................

Máš rozum? Učit holku plavat tak, že ji prostě hodíš do vody! Chceš ji utopit jako .....................................................

Takovej trouba bude někomu radit, jak učit děti. Vždyť tomu rozumí jako  ..................................................... petrželi.

1H, aby 2V 1H, protože 2V 1H, že 2V

OPAKOVÁNÍ

Poradím Pavlov...., Tomášov.... rady, králov.... šašci, zanes sešit Honzov...., Jirkov.... kamarádi, viděl 

učitelov.... bratry, zatelefonuj Petrov...., strýčkov.... děti, Pavlov.... výkresy, přišel k Michalov..., píše Jindrov...., 

Martinov.... sešity

Kam patří –ovi a kam –ovy?3.

Dokážeš přiřadit k jednotlivým úryvkům patřičného živočicha tak, aby vzniklá přirovnání byla v souladu s 
obsahem úryvků?1.

Utvoř souvětí podle lineárních grafů a urči druhy vedlejších vět.4.

BERAN KOTĚ KOZA LIŠKA OPICE PRASE

Milá Petro,

slýbyl sem Ti, že brzi napýšu. Trošku jsem se opozdil, protože nám vimněňovali okna. Pomáhal jsem rodičům 

zbalit věci, a tak jsem nemněl na psaní čas. Nejvýc práce nám dali Jirkovi knihy. Maminka a Adélka balili skleněné 

vjeci. Mně a tátu k nádobý nepustili, abychom jim sklo nerozbyly. Prádlo a šaty jsme dávaly do papírovích pitlů a 

banánovích krabic, které jsme sháněli u krámků ze zeleninou.

Tvůj Honza

Dokážeš opravit gramatiku Honzova dopisu?2.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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Přitlouci k sobě prkna sedřít
Někoho zmlátit, někomu nabít zbít
Opravit boty spravit
Informovat někoho, podat informaci shlédnout
Dostat dolů dřením zpravit
Námahou se ztrhat zedřít
Pohlédnout shora dolů sbít
Spatřit se v zrcadle, vidět v divadle zhlédnout

Dokážeš vybrat správné slovo z nabídky výrazů?5.

a) Správně se píše pisklavým, protože se nejedná o vyjmenované slovo ani k němu příbuzné.

b) Správně se píše pysklavým, protože se jedná o slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu pysk.

Čivava je malý psík s p–sklavým hlasem. Které tvrzení je pravdivé?9.

.................................. jeli po městě malou rychlostí. Který z následujících podmětů je nutné doplnit na 
vynechané místo v uvedené větě, aby byla napsaná mluvnicky a pravopisně správně?10.

Potok se vinul mezi příkrými skalami.
Ve slovníku cizých slov jsme vyhledali věcný význam cizího slova.
Děti navštívily Národní divadlo.
Desítky chlapců soutěžili v hodu koulí.
Mladí lidé tábořili u Vltavského břehu.
Husy se pásli na návsi.

Kód na otevření sejfu:

Honba za zlatem – postupuj po větách a rozhodni, ve kterém případě je věta napsaná pravopisně správně. 
Pokud odpovíš ANO – zapiš si číslo 1, pokud odpovíš NE – zapiš si 0.6.

V lesích dříve žila divoká zvěř.  ................................

Krmili jsme labutě na břehu rybníka.  .......................

Tatínek začal opravovat plot u zahrady.  ..................

Kouřit je v budově školy zakázané.  .........................

B Z T P Y Š N Ý
P Ý B R A T Ř I
M L T S O V O J
K Y P S Y T Ý M
L N Š I Y Č Í R
A K O P I N E C
C S O L Ý Z A T
V K F A Z R Y P

Najdi v osmisměrce 11 vyjmenovaných slov.7. Dokážeš najít základní větné členy?
Vypiš je za větu.8.

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Auta Autobusy Řidiči Tramvaje
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OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

INDOEVROPSKÉ A SLOVANSKÉ JAZYKY

Poznáš, který z uvedených jazyků v 1. sloupci patří k jazykovým skupinám ve 2. sloupci? Pokud ano, spoj 
je rovnou čarou.

Jazykové skupiny:

germánský

východoslovanský

západoslovanský

románský 

jihoslovanský

Jazyky:

Polština

Němčina

Italština

Bulharština

Ruština

1.

Česky Slovensky Polsky Rusky Slovinsky

púšť pustynia pustynja puščava

mora morze more morje

mrkva marchow markov korenje

sliepka kura kurica kokoš

mozog mózg mozg možgami

plúca pluca logkie pljuča

Ani nemusíš znát ostatní slovanské jazyky a určitě dokážeš sám doplnit, co tato slova znamenají ve tvém 
mateřském jazyce.3.

západoslovanský ………..……….…… východoslovanské ………..……….…… jihoslovanské  ..................................

Dle mapy lze usoudit, kterým slovanským jazykem mluví nejvíce lidí. Je to  ...............................................................

Kdybyste se vydali na dovolenou k Černému moři, které jazyky byste na celém jeho pobřeží patrně slyšeli nejčastěji 

(když nebudeme počítat turisty)?  ................................................................................................................................

Po prohlédnutí mapky určitě dokážeš odpovědět na tyto otázky.2.
Z cvičení č. 1 zaznamenej na mapě, kde se daným jazykem mluví (např.: polština – napiš písmeno P na mapě na 
polské území). Jakou barvou jsou na mapě zaznamenány jednotlivé větve slovanských jazyků?

Doplníš k hlavním městům jazyk, kterým se zde mluví?

Kyjev – .............................................................

Minsk – .............................................................

Sofia – .............................................................

4.

Bělehrad – .............................................................

Bratislava – .............................................................

Varšava – .............................................................
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5. Vyškrtni ze seznamu pojmenování obrázku, který není napsán slovanským jazykem. V obrázku máš vždy 
napovězeno, kolik tam takových neslovanských výrazů je.

pumpkin
dýně

tekvica
dynia
zucca
bučno

bundem

stolica
kreslo

armchair
silla

krzeslo
stol
stul

las
les

foresta
Wald
gora
lis

forest

brzozowy
breza
bereza
bouleau
bjaroza
Birke
birch

more
morze
mora
see

tenger
moreto

det

6. Přiřaď k jednotlivým obrázkům správně stát, město a jazyk, jakým by ses tam bez problémů domluvil.

2 2 3 3 3

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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prázdný ba....én, hráčský dre...., zbytečná agre....e, depre....ivní poe....ie, politický di....ident, 

obvyklá frá....e, účinná de....infekce, krátká epi....oda, de....ignovaný projekt, di....harmonie těla, 

jazykové gymná....ium, Karlova univer....ita, český pre....ident, vtipná glo....a, barevný la....er

Napíšeš s nebo z?6.

angažmá, apartmá, taxi,
lyceum, filé, šodó, ragú

panoráma, panorámy, panorámata,
panoramatům, panoramaty

génius, romantismus, cirkus, 
turnus, cyklus, virus

Do bublin nějaká slova nepatří, víš jaká a proč?9.

playback, folklor, biatlon, kempink, metoda, dezolátní
Podaří se ti použít následující slova ve větách? Když si nebudeš vědět rady, pomůže ti Slovník cizích slov.5.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Multimediální přehrávač, specializující se na přehrávání audia. Program 
vyniká vysokou kvalitou přehrávání, propracovaným ekvalizérem, editorem 
tagů. Umožňuje konverzi audio formátů či grabování hudebních CD do 
formátů MP3, OGG, WAV či WM. Nahrávat zvuky lze z libovolných zdrojů.

a) Podtrhni slova přejatá.

b) Napadají tě ještě další přejatá slova z oblasti výpočetní techniky?

........................................................................................................................

Přečti si tento text.7.

Podaří se ti najít v osmisměrce všechna slova, která pak přiřadíš k výrazům?8.

K R O D A S A B M A

L E Z N S X N O B D

Á O C Y R T I H T A

I N O A L I B I K C

C O O S T V C J E L

N P L Y Q S A K P K

E E I P O T U L S K

T W O A A G O G A Z

O Z M A M B I C E F

P L A V R E T N I D

Ochutnávka  .................................................................................

Ctižádost, životní plány ................................................................

Velvyslanec ..................................................................................

Důkaz neviny  ...............................................................................

Souhrn schopností .......................................................................

Vysněná představa, nereálný plán  ..............................................

Stanovisko, pohled, hledisko  .......................................................

Časový úsek, mezera  ..................................................................
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Nápověda: astma, konstanta, mechanismus, mytologie, asociace, korba, kentaur, inhalátor, papilot

Ve fyzice nám pan učitel ukazoval velmi zajímavý ......................................... k přenášení pohybu. 
Tatínek jezdí tatrou, jednou mě svezl dokonce na ......................................... . Již odmalička mám 
........................................., proto u sebe musím mít vždy ......................................... . Velmi často 
mě napadají ......................................... k některým situacím. Také Ludolfovo číslo má svoji 
......................................... . Maminka si natáčí každý večer vlasy na ......................................... . 
V řecké ......................................... mě zajímají nejvíce ......................................... .

Podaří se ti doplnit do vět správná slova cizího původu tak, aby věta dávala smysl?10.

Chlapec drží ....................................... . Bez svého ....................................... nechce odjet na prázdniny k babičce. 

K ....................................... se chodí uklidňovat i maminka. Malý Filip se o ....................................... rád baví. 

Dokonce se nechal s ....................................... i vyfotografovat.

Bez tohoto ....................................... by lidstvo nepoznalo teorii relativity. Víte, kdo je tento ..................................? 

Ano, za....................................... je považován Einstein. Učili jste se o tomto ........................................ ve fyzice?

Hurá, přijel k nám .........................................! Půjdete s námi obhlédnout .........................................? Bez ................

......................... by chyběla prázdninová atmosféra. Jejich rodina jezdí s .................................... .

Zalila jsem ...................................., aby stále krásně kvetla. Tato rostlina, zvaná ........................................., je středně 

náročná na pěstování. O ......................................... jsem četla v zakoupeném časopise. Přijít na návštěvu s .........

................................ se vždy vyplatí. Přestože jsem přistupovala k ......................................... zodpovědně, uschla.

Nabídka slov: akvárium, génius, orchidej, notebook, telefon, cirkus

Doplnit vhodná slova, která byla do češtiny přejatá, bude určitě snadné.11.

 studium divadlo dyslektik

 dialekt nikotin politika

 tiket nit disk

 antika diamant disciplína

 distribuce statika diktát

 imunita tkanička

 multikino serpentina

Píšeme Čteme

dyzajn

intervjů

show

outsider

ischias

kurikulum vité

Z nabídky slov podtrhni ta, u kterých se liší 
výslovnost od pravopisu.12. Doplníš tabulku správně?13.
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PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU I/Y/Í/Ý

Boží mlýn.... melou pomalu, ale jistě.

S poctivost.... nejdál dojdeš.

Malé ryb...., taky ryb.... .

Který hrdina bojoval s větrnými mlýny?  ............................................................

Vzpomeneš si na autora knihy?  ............................................................

Znáš nějakou jinou lidovou moudrost?  ............................................................

Každý z obrázků představuje vzor podstatných jmen. Vybarvi bublinky u obrázku tak, že vzory mužského rodu 
budou označeny modře, vzory ženského rodu červeně a vzory rodu středního zeleně. Obrázky/vzory pojmenuj.1.

Máme sraz u líp.... (....................). Sluha měl jít ke král.... (....................). Před domem rostou dub.... (....................). 

Ve větv....ch (....................) lze vidět kos.... (....................). Nejraději mám knedlíky se zel....m (....................). 

Loď plula po Lab.... (....................). Práce v lesnictv.... (....................) může být zajímavá. Petr byl ozářen 

světl.... (....................). Na vysoké jedl.... (....................) seděla sojka. Vlaštovka přilétla k ptáčet.... (....................). 

Zdi hradů zdobí obraz.... (....................). Pavel bydlí v blízké vs.... (....................). Vítr si pohrával s letadl.... 

(....................). Neopaluj se tak dlouho na slunc.... (....................). Nad pol.... (....................) letí čáp.... (....................). 

Okol.... (....................) škol.... (....................) bylo plné žáků. Studuji u Opav.... (....................). Znáš pověst o 

Libuš.... (....................)? Mluv bez lž.... (....................). Všichni již byli v cíl.... (....................). Půjdeme s průvodc.... 

(....................).

Podaří se ti doplnit všechna i/y a určit vzor u těchto podstatných jmen?2.

Každý z nás zná několik lidových moudrostí. Doplň chybějící i/y a vysvětli význam.3.

............................................................

............................................................

............................................................
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Tajenka:  ..............................................................

Jak jsi určitě poznal, jedná se o jazykolam.
Dokážeš říct toto slovo zpaměti?

Ze slabik u vět, ve kterých jsi našel chybu, poskládej 
tajenku – slabiky jsou zpřeházené.

V jetely sedí králíci. LA

Louky hýří nejrůznějšími barvamy. TĚJ

Sraz bude v Chrudimy a dál
pojedeme do Bratislavi. KU

Maňásci byli pohozeni na půdě. ZE

Nemysli na nesmysli. KA

Žáci jedou na výlet s učitely. LIN

V domě máme kliky z mosazy. ŠÍ

Neklesejte na mysli. CO

Nejvíce mě zaujali psi. MÁ

Otec umí hospodařit z penězy. ŤOU

Milenci se prochází pod lipamy. NEJ

Nepatří Je podle vzoru Ostatní podle vzoru

hříbě – sele – pole – vnouče

stébla – sedadlo – kladivo – žula

radost – lež – směs – chvíle

obraz – pytel – jeřáb – čas

kos – šakal – obyvatel – mol

Poznáš, které slovo do řady nepatří a proč?5.

Najdeš pravopisné chyby?6. Podaří se ti vymyslet několik podstatných jmen 
v mn. č. tak, aby se hodila ke slovu uprostřed?7.

Chodí v koruně – král není, nosí ostruh.... – r....t....ř není.
Má šavl.... – husar není, k ránu budívá – ponocný není.

Čtyři roh...., žádné noh...., chaloupkou to pohne.

Hádej, hádej, hadači… Znáš odpovědi na tyto hádanky? Doplň i/y.4.

děvčata ...................................

................................... ...................................

....................... běhala .......................

dívky ...................................

................................... ...................................

....................... pracovaly .......................

muži ...................................

................................... ...................................

....................... hráli si .......................
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DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT

Meteory slabší než nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem označujeme jako teleskopické meteory, na jejich 
pozorování je potřeba dalekohled či výkonné fotografické zařízení. Pozorování meteorů nemusí probíhat jen 
v oboru viditelného světla. Od konce druhé světové války je znám i způsob radarového pozorování a odraz 
elektromagnetického záření od meteorických stop které umožňuje sledování v oboru rádiových vln. Nejdrobnější 
částice lze v atmosféře sledovat na základě měření výškových sond nebo v kosmickém prostoru pomocí družic. 
Mladý meteorický roj či roj doplněný materiálem po opakovaném průletu komety kolem Slunce se může zasloužit 
o mimořádnou aktivitu která se označuje jako meteorický déšť.

zdroj: www.branadovesmiru.eu

Vytvoř k uvedenému obrázku vždy souvětí o dvou větách, z nichž jedna bude hlavní a druhá vedlejší 
podmětná nebo předmětná.3.

V článku doplň interpunkci, podtrhni všechny spojky a spojovací výrazy. Dokážeš spočítat, kolik je zde vět 
vedlejších?1.

......................................................................................................................................................................................

1. Je smutné, když nenajdeme společnou řeč. 2. Pro samé dojetí po jejím historickém vítězství ani nebyla 
schopna, aby zazpívala alespoň kousek státní hymny. 3. Zabýval se tím, co je příčinou krachu jejich firmy. 
4. Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. 5. Kdo chce kam, pomozme mu tam. 6. Není slušné, abyste se mu 
smáli kvůli jeho zdravotnímu handicapu.

Odliš věty vedlejší (jsou zde vždy vytištěny tučně) podmětné od předmětných.2.

1. 3. 5.

2. 4. 6.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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1. Záchrana žab podél silnic je jedním z úkolů ochránců přírody. 2. Napsal slohovou práci o svém velkém strachu 
ze psů. 3. Myslil jsi také na možné následky tvého neuváženého rozhodnutí? 4. Práce na jeho rozsáhlých 
záhoncích přinášela dědečkovi skutečnou radost ze života. 5. I přes nedostatečné zkušenosti se svého úkolu 
Jirka zhostil na výbornou. 6. V případě onemocnění angínou vám obvykle lékař předepíše antibiotika.

Zkus sám vytvořit jednoduché vedlejší věty tak, že tučným písmem zdůrazněný větný člen změníš na 
vedlejší větu.4.

Večery jsme trávili na pobřeží moře, které  ................................................................................................................  .

Čerstvě posekaná tráva, která ........................................................................................ , mě přímo vyzývala k tomu,

abych si do ní uložil své unavené tělo. Nabídl jsem se Dominikovi, že mu pomohu s tím úkolem,  ..........................

.................................................................................. . Tajně jsem opustil večerní sezení celé komunity a náhle jsem

již seděl na tom tajemném stroji,  ...............................................................................................................................  .

Vždy v březnu musím na zahradě prořezat všechny jabloně,  ...................................................................................  .

Až příliš rychle uběhly minulé prázdniny,  ...................................................................................................................  .

Dokonči souvětí, podstatné jméno ve větě zkus rozvíjet vedlejší větou podle vlastní fantazie.5.

Vedlejší věty přípustkové většinou poznáme podle charakteristických spojek. Když do následující tajenky 
tyto spojky doplníš, vyjde ti tajenka, kterou vyznač do mapy.6.

1.  ...............................................................................................................................................................................

2.  ...............................................................................................................................................................................

3.  ...............................................................................................................................................................................

4.  ...............................................................................................................................................................................

5.  ...............................................................................................................................................................................

6.  ...............................................................................................................................................................................

A

T Ř Ž

Ř E Ž

D Ž

A L I

Tajenka:  ......................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Podle navržené osnovy vypracuj svoji charakteristiku literární postavy podle vlastního výběru.

1. Seznámení s postavou  ...................................................................................................................................

2. Zařazení postavy do knihy  ...................................................................................................................................

3. Vnější charakteristika  ...................................................................................................................................

4. Vnitřní charakteristika  ...................................................................................................................................

5. Můj vztah k postavě  ...................................................................................................................................

6. Podaří se ti každou z postav pojmenovat a charakterizovat ji přímo – jednou vlastností a poté tuto vlastnost 
napsat nepřímou charakteristikou?

J U R Á Ž L I V Ý R R

S P R A V E D L I V Ý
U P Ř Í M N Á L Í N Á
R O Z M A Z L E N Á T
O S P O K O J E N L K
I D R Z Á H O D N Á E

N R O Z H N Ě V A N Ý

4. Když najdeš v řádcích všechny vlastnosti, tak ti ze zbylých písmenek vyjde tajenka, kterou je jméno známého 
autora knihy.

Četl jsi od autora nějakou knihu? Vzpomeneš si na hlavní 
postavu? Jaké byly její vlastnosti? Napiš krátkou charakteristiku 
a přečtěte si ji nahlas. Je něco, co jsi měl jinak než spolužáci?

Tajenka:  ...............................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Jméno  ............................................ Přímá  ............................................................

Nepřímá  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Jméno  ............................................ Přímá  ............................................................

Nepřímá  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Jméno  ............................................ Přímá  ............................................................

Nepřímá  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Jméno  ............................................ Přímá  ............................................................

Nepřímá  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



57

8.

7. Poznáš podle následující charakteristiky, o kterou postavu se jedná?

Postava, kterou popisujeme, je velmi přátelská. I přes svoji velmi malou výšku nemá strach 
a dokáže pomáhat všem ve svém okolí. Nelekne se ničeho a vždy si i s „obry“ poradí. Je 
velmi inteligentní a přemýšlivý. Jeho jedinou neřestí je sýr, pro který by udělal vždy cokoliv. 
Ve společné domácnosti s ním žije kocour...

Jedná se o  ...............................................................................................................................

A teď ty… Pokus se o charakteristiku následující postavy.

Vyber si jednu z postav – je jedno, jestli to bude knižní nebo filmový hrdina. Napiš krátkou charakteristiku a 
nech spolužáky hádat, koho jsi popisoval/a. Nakresli jeho/její portrét.

?
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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