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DUM opakující učivo 5. ročníku – věta, slovo, slabika
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si zopakuje co je věta, z čeho se skládá, jak se tvoří slova
žádné
II. stupeň – speciální vzdělávání – lehké mentální postižení
od 11 let
výklad 25 minut, upevnění učiva 15 minut

1

ČESKÝ JAZYK 6. ročník
PRACOVNÍ LISTY
EU OPVK 01. Věta, slovo, slabika
Příjmení _________________
Třída ____________
1. MÁM RÁD SVOJI SESTRU. Napiš do řádků
a) co je z toho věta, napiš ji:

b) jaká slova tato věta obsahuje, vypiš je:

c) postupně napiš všechny slabiky, které se ve větě nacházejí:

2. Vymysli vlastní větu, musí mít 6 slov a vyznač v jednotlivých slovech
slabiky

3. Přečti si celý text krátkého článku
Španělský král a německý císař Karel V. Habsburský udělil v roce 1530
řádu svatého Jana chudý skalnatý ostrov jako léno s podmínkou, že
budou každoročně odvádět jeho sicilskému místokráli symbolicky
jednoho živého sokola. Přitom na svou dobu všestranně vzdělaný
Sulejman měl s johanity vlastní zkušenost. V roce 1522 se s armádou,
která podle některých historiků čítala až 150 tisíc bojovníků, vylodil na
ostrově Rhodos přímo u tureckého pobřeží, kde již dvě staletí řád sídlil.

Muži v purpurových pláštích s bílým osmiramenným křížem rozhodně
nebyli bábovky. Sedm tisíc obležených se urputně bránilo plných šest
měsíců a pobilo při tom nejméně osmdesát tisíc sultánových válečníků.
a) spočítej a napiš, kolik má první věta článku slov

b) rozděl na slabiky slova poslední věty článku

4. Pokus se vymyslet a napsat:
a) 2 slova, která obsahují 5 slabik

b) 3 slova, která obsahují 4 slabiky

c) 4 slova, která obsahují 3 slabiky

d) 5 slov, která obsahují 4 slabiky

e) 6 jednoslabičných slov

5. Napiš mi, jestli je něco, co Tě trápí, nebo rozčiluje. Jestli nechceš psát,
nemusíš, ale můžeš mi sem něco nakreslit.

