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VJ/S Vzorec souvětí

Těším se na babičku, která přijede v sobotu.

Petra chodí do školy nejčastěji pěšky.

Když mám čas, ráda si kreslím.

Přišel bych k vám někdy na návštěvu, 
ale dnes se mi to nehodí.

Když jsem byla malá, hrála jsem si na pískovišti.

Říkal jsem si, jestli je to dobrý nápad.

Na kurzu plavání se všichni naučili plavat.

Jitka hraje na klavír nebo se učí matematiku.

Když bude hezky, pojedeme na výlet nebo se 
půjdeme koupat.

Nevíš, kdy přijedete?

Teta v pondělí odjela na dovolenou.

Já mám nejraději jahodový dort, 
který peče moje babička.

V novinách psali, že má být letos horké léto.

Na chalupě topíme dřívím a uhlím.

Jirka se učí matematiku, Zuzka píše 
domácí úkol.
Když mi nic neřekneš, nemohu ti pomoci 
a ty si nebudeš vědět rady.

2

1.
Věta jednoduchá a souvětí

Rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí. 
K souvětí připiš jeho větný vzorec.

z 16
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2.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po B a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

z 19 z 17 z 17

ob lená stěna

dům b l ob dlený

b l hodně často  
b t

b valá spolužačka

stálé b dliště

b strý chlapec

ptačí b délko v kleci

našel zab té sele

luční kob lka

rozb tý hrníček

opuštěné ob dlí

pěstujeme kvalitní  
ob lí

starob lý hrad

bude sb rat lesní 
plody

ustájený dob tek

nechci b t po škole

b val tu obchod

vaječný b lek

Zb něk b l  
poslední

prohraná námořní  
b tva

učíme se násob t

zazněla pob dka  
k nástupu

ob čejně se 
koupeme doma

b t zařízený  
náb tkem

nebudeme vás  
zlob t

vyb zeli nás ke  
spolupráci

sledovali úb tek

bohatá sb rka 

Zb škova bab čka

Nový B džov

nab l zkušenost

večer nab l pušku

pokrývač pob jel 
střechu

můžete u nás pob t

do třídy přib l žák

krab ce hraček

říčka B střička

v ohradě se pase  
b k

osedlaná b lá  
kob lka 

malý b ček se pase

hb tě vyskočil

nezb lo nám nic

horská b střina

neob čejná příhoda

ab  nám nic  
nechybělo

kdyb  se tudy vracel

b t se pěstmi
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4.
Doplň i, í/y, ý.

Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po M a slovech příbuzných

je tu cítit m šina 

byla to pouhá  
sm šlenka

m luji červenou řepu

vnímal okolí všemi  
sm sly

oheň již jen skom ral 

mládí je pom jivé 

nemůžete mne  
m nout

M ra jednal  
lehkom slně

medvídek m val

M rka se m hla  
v okně 

děláš m  zbytečné 
laskom ny

odm tali poslouchat

nabízím ti sm ření

dobrom slný král

rozdm chal oheň

M lena má psa 

byl dost nam šlený

vysm čila každý 
kout 

m rni se a nekřič

vzduchem poletuje 
chm ří

m rum lovný 
návrh 

zam kal na tři 
západy 

fotbalový m č

zlom l nad sebou hůl 

došlo k nem lému 
om lu

M la si užívá sluníčka 

chyběl m nulý týden 

m nerálka bez 
příchuti

máte nám tky

jasná m sl

z 18 z 16 z 17

budu m chat při 
vaření

platili drobnými  
m ncemi 

Vysoké M to

om vatelný povrch

m dlinky  
v um vadle 

báje a m ty

bude bydlet  
v M dlovarech 

M šlín je nedaleko 
Prahy

M rov u Mohelnice

usm slel si mnoho 
hloupostí

m mořádná událost 

stojí m mo chodník

m ska je plná dobrot

jděte na své m sto

leze tu nějaký hm z
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4.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po M a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

1)  sm čka se rychle utáhla, princ M roslav, Nezam sl a Křesom sl, 

Červenohorský průsm k, spadlo m  sm tko do oka, Em l 

m ří přesně, má dům v Nezam slicích, pozorný korm delník, 

m nistr školství, m str v dílně řídí práci, ochm řené sem nko, 

říkáme jí m láčku, mam nka upekla bábovku, zlom slně čekal 

u díry, kup tvarohového m šu, nebuď tak um něná

3)  m lodarem můžeme pomoci, Em lka se sm kla,

m stní šetření v obci, M lada chová bílou m šku, 

obchod sm šeným zbožím, Šem k a Horym r, 

zam tli naši žádost, Jarm la si m la ruce, Kam la um stila 

lampu, Drahom ra je matka Václava,  Ludm la je jeho bába, 

konferenční m stnost, nerost křem k, stojí to m lion

z 20

z 21

z 19

2)  prom ň m  tu m lku, zm je zm zela v zahradě, M cka 

je časté kočičí jméno, cihlový kom n, nedávná m nulost, zedníci 

potřebují m chačku, usm vej se, fotím tě, posm vali se 

sousedovi, m váme často hosty, roztom lý chlapeček, rejsek je 

hm zožravec, M chaela rýsuje čtverec, M kuláš má svátek 

v prosinci, m jíme m sto neštěstí, svědom tě se 

připravuje, udělil m lost, neměl žádné nám tky



20

5.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po P a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

medvěd p skatý žije 
v Asii 

přečetl časop s ABC

p satel dop su 

míček lehký jako  
p rko

nebudeme zap rat 

malé p skle 

stručný záp s

dítě dobře  
prosp valo 

zp váme rádi 

lidová p snička

v pap rnictví kup 
ubrousky

cestop s o Indii

táta zatop l v krbu

použil p nzetu

nesl p tel odpadků

prop sovací pero 

učíme se pravop s

op sování je zbabělé

má p sklavý hlas 

p šeme  
krasop sně 

náp s na domě

nadep sujeme štítky 

hledám důležitý  
příp s 

dětská krup čka

p sanka z první třídy 

podp sy rodičů

posp šili jsme domů

p rát nosí šátek

neposp chejte

zakoup li jsme si 
jízdenky

mám nové p žamo

Iva se p tvoří

top č se stará  
o kotel 

čeká nás p semka

táta mě nap ná

šp čaté nůžky 

kap čka potu 

Lukáš mě pokrop l 
vodou

nepřep nej své síly

trop  si z nás legraci

p ha na p sku

hrají si na p sku 

sp sovatel Ondřej 
Sekora 

p lotní průkaz

při hře budu p kat

učitel přírodop su

netop ří tichý let

sp š tvrdě až do 
rána

z 16 z 17 z 18
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5.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po P a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

1) p chlavé pohledy, p sčitá pláž, zatřp tila se slza v oku,

obal z p tloviny, šp čka vánočního stromku, p tí p va je zde 

zakázáno, opravuje zap nání u bundy, klop tavá chůze, zámek 

Konop ště, technické konop , v Egyptě psali na pap rus, 

od října musíme top t, nalep l známku na dop s, pekař, 

to je chlap k, samolep cí pap r, nikdy nezap rám

3) neutuchající p le, rybář navázal třp tku, slep ce je také 

nosnice, zap nej se až ke krku, pop navá růže, před p kolou, 

za p kolou, auto p pá, bude couvat, p l mléko na lačno, hovoří 

sp sovně, pšeničná krup ce, pop šeme si hrneček, pošp něné 

svetry, Šimon pop chuje spolužačky, p tel p lin, nikdy 

nezap rám, posp chali jsme z kostela

2) p sař krále Karla, rozp navý okupant, p dili se po hotelu,

p lotní zkoušky, p hovatý nos, op lý vandrovník, šp navé 

prádlo, zažraná šp na, kap čka potu na nose, 

sklop t hlavu, už jsem to pochop l, nástup ště 

zelo prázdnotou, střep na skla, chovná slep čka,

šup na z kapra, zap jím brambory mlékem

z 19

z 16

z 18
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6.
Doplň i, í/y, ý.

Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po S slovech příbuzných

1) s rný zápach, os řelý spolužák, venku je dnes s chravo,

měs c je dnes v úplňku, v pros nci se brzy stmívá, us lovně se 

snažil cvičit, s lně krvácel z nosu, had výhrůžně zas čel, 

olomoucké s rečky, balkánský s r, os chá zde kus chleba, 

s dlo českých králů, s lonky se v létě nenosí, nos li jsme konve 

s vodou, velké přes pací hodiny, malý s slík se ukryl

3) zhroutil se vys lením, veliký s lák, třese se jako os ka, os pal 

se neštovicemi, pos pal buchty cukrem, s sel je zimní spáč, 

v les čku za vesnicí, rozs pané korálky, poškození s tnice, zámek 

S chrov, s chravé počasí, má s lný kašel, někdo tě pos lá,

slavili S lvestr na horách, s ček je malá sovička, příští měs c 

jsou prázdniny, nenas tná mláďata, táta je dědův s n

2) s ťka na motýly, malý ps k je as  mopslík,

to ps sko stále štěká, rumiště os dlily kopřivy,

os na mě píchá v kalhotách, vys pal peří, 

vys láme s gnály, zápas li o zlato, jahodový 

s rup, hledali v lese i s rovinky, poplašná s réna, obec S kořice,

můžeš pověs t prádlo, krabička s rek, dětský nos k

z 16

z 17

z 18
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6.
Doplň i, í/y, ý.

Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po S slovech příbuzných

1) měli velkou přes lu, zde s dlí prezident, rozhlasové vys lání,

v předs ni jsou věšáky, v hodovní s ni, dala mléko do s ňky,

nasadil nové kos ště, pokos me i kopřivy, nos vá často červený 

svetr, zemědělci zas li, teče s lným proudem, pos lá mě 

maminka, je znám jako nenas ta, nas cený roztok, ozval se 

dohodnutý s gnál, mrštná las čka, pos lit imunitu

3) chytili toho s čáka, nas pej sůl do solničky, rozbalil si kousek 

s ra, s rový losos, zes lil rozhlas, policejní vys lačka, vys lal 

s gnál SOS, S mona os řela, ujala se s rotků, uskladnili 

os vo, onemocněl os pkami, špatně vyslovuje s kavky, unikající 

pára s čí, bylinky už pros chají, las covité šelmy, zas pal ji 

polibky, zavolejte pos lu, nepříjemná s tuace

2) pos lovna je v přízemí, poškozené hlas vky, hlás l se o slovo,

měs ční mzda, s korčí mláďata, has či vyjeli k požáru, pos pat 

solí, s lové pole, uhas l poslední cigaretu, připevnil nos č na 

střechu, můj s novec, s chravý podzim, ozvalo se s čení, s kl 

bolestí, s lnice není pos paná, jitrocelový s rup, vyjela s pací 

auta, s chravé počasí, kup v lékárně zás p

z 20

z 17

z 20
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7.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po V a  slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

1) kostelní v žka, to je ale v ška, v noci 

v li vlci, u sousedovy v ly, stoupáme 

stále v š, v š, že máš úkol, dívky mají uv t věnec, chrám svatého 

V ta, musíme dobře žv kat, rychle si zv káme, kouření je špatný 

zlozv k, maminky v skají své děti, V sočina je plná kopečků,

v dry dobře plavou, v našem lese hnízdí v ři

3) jedla v nikající zákusek, podej mi v čko od sklenice, prostři 

v dličky a nože, neprokázal jeho v nu, navštív me vás příští 

v kend, nechej v set ten plakát, v děli je utíkat, chce sem 

v set kmín, je to v myšlená příhoda, v myslete jiný nadpis, 

podal bezvadný v kon, přilepená žv kačka, červené v no,

počasí se v vedlo, zv ky a tradice, V tek s Aničkou

2)  vane severní v tr, vodní v r má sílu, v ří peříčko, je hubený 

jako v žle, v chod z nádraží, ptáče v letělo z hnízda, nový 

v mysl, pojedeme na v let,  v tah jede do třetího patra, 

v táhni jen jednu kartu, slunce v chází v sedm,  četl jsem 

V nález zkázy, v saj vodu houbou, v nálezce v nalézá,

v konejte druhou zkoušku, mám v borné v sledky

z 15

z 18

z 17
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7.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po V a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

1) Kraj V sočina, malá v v šenina, v půjčíme si kola na túru, 

stojí tu v cpaná liška, překonala ohrazený v běh, oprav l 

rozv klaný stůl, zastaralý v robek v hodil, čteme 

opravdu  prav delně, parková lav čka, je nutné 

nav knout si na řád, modrá barv čka, pevná 

v ra, v ska za kopcem, rádi vás uv táme

3) připrav la v datný oběd, čerstvá ředkv čka, objev ly se pihy,

budu v pínat pračku, kamarádka Hedv ka,  prav dla pravopisu,

zdravá v živa, telev zní v sílání, nešťastná V ktorka,

pracov tý tatínek, musím se připrav t, odpolední v učování,

dopravní v chova, v počítejme všechny příklady, těžké cv čení,

pololetní v svědčení, dozv š se to brzy, král Ludv k

2) oslav li jsme jeho svátek, má nové kožené střev ce, zasáhne nás 

v chřice, moravské v nice, Michal přev šuje okolí, slyšeli jsme 

poutavý v klad, požv kej a polkni sousto, v hodil do koše nůž, 

často se v hýbal  práci, splnil sis své pov nnosti, je to obv klý 

jev, v lezl na lav ci, borov ce černá, nikdy si tu nezv knu,

máma zav rá kuchyňská dv řka, drobná kv tka

z 17

z 18

z 20
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8.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po Z a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

1) Pavel z val nudou, sluníčko vychází brz čko, letiště v Ruz ni,

český jaz k, letos byla tuhá z ma, učitel nás vyz vá k pečlivosti,

z tra půjdeme do divadla, tvůj sešit je tvá viz tka, přez ravý 

pohled, z jeskyně se oz valo pípání, dvojjaz čný text, z skali 

jsme svolení, vz vat svého boha, z moviště na ostrově, poz tří je 

volno, suchý z p na bundě, dědeček byl jaz kovědec

3) třásla jím z mnice, jaz ček na vahách, uvařila bez nkový sirup,

vlaštovky přez mují v Africe, kamz k je sudokopytník, podnikatel 

dosáhl vysokého z sku, atomová fyz ka, Honz k chodí do 

školky, učí se odez rat ze rtů, nastala mraz vá noc, nepřestával 

z rat do počítače, obilí zaseté na podz m je oz m, uronila 

slz čky, poz nkovaný plech, poz tivní přístup

2) barevný podz m, učitelé doz rali v jídelně, nedoz rná cena,

brz  nastanou prázdniny, z mní sporty, naz rali do oken, cihlová 

z dka, cizojaz čná literatura, taneční muz ka, pokaz li jsme již 

dvě čtvrtky, dovolená v ciz ně, jaz kový kurz, nez štný čin, nový 

z mník, z skali jsme zlatou medaili, nikdo se neoz val, 

jaz kolam cvičí jaz k, kormoráni z mují u vody

z 17

z 19

z 16
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8.
Psaní i, í/y, ý ve vyjmenovaných slovech po Z a slovech příbuzných

Doplň i, í/y, ý.

rozplýval se na jaz ku 

maličko počkal  
a zvítěz l

herec Stanislav  
Z ndulka 

v z mě krmíme zvěř

učitel doz ral na děti

vesnice Z chovec 

netopýr patří mez  
savce

slepýš z muje  
v myší díře

pohlédl na nás  
přez ravě
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Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada titulů Procvičování pravopisu – český jazyk
pro 1. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic  
   a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka  
   na 1. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů na základě  
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• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných  
   ve 3. ročníku – věta jednoduchá a souvětí, vyjmenovaná slova, 
   podstatná jména, slovesa a souhrnné opakování.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.
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