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DUM rozšiřující učivo o vyjmenovaných slovech
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák se naučí a procvičí vyjmenovaná slova po V
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 17. Vyjmenovaná slova po V
Příjmení _________________
Třída ____________

Vyjmenovaná slova po V
- vy * vysoký * výt * výskat * zvykat * žvýkat * vydra * výr *
povyk * výheň a slova s předponou vy a vý
1. Vymysli věty na tato slova, vždy jednu napiš
a) vyla (fena), vila (dům), víla (pohádková)

b) vyje (zvíře), vije (věnec)

c) výr (pták), vír (vodní)

d) výská (dítě), víska (vesnice), víská (vlasy)

e) vysel (plodinu), visel (obraz)

f) výška (velikost), vížka (malá věž)

2. Doplň předpony vy a vý k následujícím slovům a vytvoř nová slova
__nést, __střelit, __hodit, __myslit, __skok, __dech, __let, __křik, __nesený,
__střelený, __hozený, __myšlený

3. Doplň y nebo i
Co v__ vlastně chcete? Jdu na v__sokou školu. Psi v__jí na měsíc. Při hře
děti v__skají. Babička mě často v__ská ve vlasech. Jsem na to zv__klý. Skot
patří k přežv__kavcům. Máme v potoce v__dru. Na hladině je vidět v__r. Na
stromě seděl v__r. Proč ten pov__k? Je horká jako v__heň. Těším se na
v__let s celou třídou.
4. Doplň y nebo i a odůvodni pravopis
a) V__soké nad Jizerou, V__soké Mýto, V__šší Brod, V__škov, v__lov,
V__soké Meziříčí, V__sočany v Praze, V__soká nad Labem
b) V__kácený les, k__selé v__šně, v__ří houkání, na v__chodě, věta
rozv__tá, měď je surov__na, v__borný v__nález, pov__dání, v__říš
prach, dlouhé prav__tko, vor je plav__dlo, v__táme vás, krutý v__chr,
prav__delně prav__l, slušné je zdrav__t, v__čko od fixy, kouření je
náv__k

5. Podle toho, která slova obsahují předpony, doplň y, ý nebo i, í
V__dra, v__čko, v__běh, v__chřice, v__hozený, v__sočina, v__mysl,
v__dět, v__tr, v__trvalý, v__notéka, v__roba, v__kácet, v__káme,
v__svědčení, v__cvik, v__psaný, v__loha, v__daje
6. Doplň neúplná slova a slovní spojení
a) V__soký, v__dle, v__šně, v__hledat, v__chřice, v__ce, v__žle, v__volat,
v__hled, v__dlička, v__mazat, v__skat, v__dět, v__heň, v__tr, v__let,
v__lka, v__r ve vodě, cv__čit
b) Dobrý v__nález, v__borný s__reček, slunce sv__tí, hlas__tý v__skot,
hloupé zlozv__ky, náročný v__cvik, zlý v__dělek, hroznové v__no,
barevná v__šivka, v__rábějí potrav__ny, gymnastický cv__k, v__zrálé
v__šně, v__tězství, veselá pov__dka, v__soká zvěř

