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Speciální ZŠ a MŠ
U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE
CZ. 1. 07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21
Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory 1.4 - unit costs
7. 1
Počáteční vzdělávání
7. 1. 4
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách
IP - ostatní
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Inovace výuky na základních školách
13. 09. 2010
12. 03. 2013
948 677, 00 Kč
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Spec. vzdělávací potřeby
Stupeň a typ vzdělávání
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Časový harmonogram

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

Vyjmenovaná slova po P
- pýcha * pytel * pysk * netopýr * slepýš * pyl * kopyto *
klopýtat * třpytit se * zpytovat * pykat * pýr * pýřit se *
čepýřit se
1. Vymysli věty na následující dvojice slov
SLEPÝŠ - SLEPÍŠ

PYL - PIL

2. Doplň neúplné věty a vysvětli jejich význam
Roznesli je na kop__tech. P__cha předchází pád. Tma jako v p__tli. Na
hrubý p__tel hrubá záplata. Není všechno zlato, co se třp__tí. Nekupujte
zajíce v p__tli. P__l jako duha.
3. Doplň neúplná slovní spojení
P__šná princezna, neočekávaně klop__tnout, jemný p__sek, nový p__lník,
op__lovat květy, školní p__sanka, kamarád Pep__k, škodlivý p__r, netop__ří
let, p__lka na železo, dětská p__šťalka, veselá p__seň, p__tlík hub

4. Utvoř věty s těmito tvary slov
a) písku

b) pysku

5. Doplň y-ý a zdůvodni pravopis
P__cha je ošklivá lidská vlastnost. Nasbíral jsem p__tel šišek. Zajíc má
rozpůlený p__sk. Netop__r je chráněný savec. Slep__š se živí hmyzem.
Včely přenášejí p__l. Na kop__to koně se připevňuje podkova. Klop__tl
jsem o kámen. Hladiny rybníků se třp__tí. Zp__toval svědomí. Za špatné
činy se musí p__kat. Na záhonku nám vyrostl p__r. Dívka se p__řila studem.
Na cestičce se čep__řili holuby.
6. Vymysli příbuzná slova ke slovům
Třpytit se ____________________________________________________
Pytel _______________________________________________________
Pýcha _______________________________________________________
OPAKOVÁNÍ

a) být * bydlit * obyvatel * byt * příbytek * nábytek * dobytek
* obyčejný * bystrý * bylina * kobyla * býk * Přibyslav

b) slyšet * mlýn * blýskat se * polykat * plynout * plýtvat * lýko

* lýtko * lyže * vzlykat * plyš * lysý * pelyněk

