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IP - ostatní

Název projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Rozpočet projektu celkem

Inovace výuky na základních školách
13. 09. 2010
12. 03. 2013
948 677, 00 Kč

Anotace
Určeno pro výuku
Autor
Očekávaný výstup
Spec. vzdělávací potřeby
Stupeň a typ vzdělávání
Typická věková skupina
Časový harmonogram

DUM rozšiřující učivo o vyjmenovaných slovech
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si procvičí vědomosti o vyjmenovaných slovech po S
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 16. Vyjmenovaná slova po S
Příjmení _________________
Třída ____________

Vyjmenovaná slova po S
- syn * sytý * sýr * syrový * sychravý * usychat * sýkora *
sýček * sysel * syčet * sypat
1. Doplň chybějící - y nebo – i
S__pký písek, nos__t nákupy, měs__ční průkazka, vys__paný popel,
přes__pací hodiny, vyzrálý s__reček, zakysaná s__rovátka, pevná s__ť,
velká předs__ň, najíst se dos__ta, nas__pal písek do s__ta, pos__lat
pozdravy, velkoobjemová s__pka, zemědělci budou s__t obilí
2. Doplň neúplná slova ve větách a odůvodni pravopis
S__nové se podobají svým otcům. Už nejez, myslím, že jsi s__tý. Nejlepší
svačina je se s__rem. Základem zdravé výživy je s__rová zelenina. Na
podzim bývá mnoho s__chravých dnů. Prádlo na slunci rychleji us__chá.
V zimě dáváme lůj s__korkám. V lese často houká s__ček. S__sel je
jedním z našich škůdců. Při obraně husy a labutě s__čí. Sníh se s__pal
jako peří z peřiny.
3. Utvoř věty s těmito dvojicemi slov
a) sype - sípe

b) sytý - síti

c) u syna - usíná

4. Doplň chybějící y, i v následujících slovních spojeních
Je třeba brzy s__t, jsem s__t, rybářské s__tě, s__tě modrá barva, dřevěné
s__tko, s__rové maso, malá s__la, plesnivý s__r, s__lný vítr, tmavá
předs__ň, s__novec, s__pavý skřekot, staré s__dliště, přes__pat mouku,
hadí s__kot, s__chravý měsíc, už us__nám, prázdné s__pky, malinový
s__rup, nebezpečné s__rky, žije u s__na, s__rové chlebíčky
OPAKOVÁNÍ
5. Doplň básničku od Jiřího Tichého – Pros_nec (Od jara do zimy)
Venku t__še nasněž__.
Zvon__ zvon__ na věž__ch.
Nejkrásnějš__ ze všech noc__,
chod__ k l__dem o vánoc__ch.
Ve svátečn__ světn__ci,
von__ čerstvé jehl__čí.
Stromek už je rozsvícen__!
Slun__čko se vrac__ k zemi!
6. Doplň neúplná slova
a) Borů__ky, blí__ko, sní__, ploute__, __čera, slou__, tvaro__, vl__ký,
hlou__ka, sla__ký, pokla__, věte__, zu__, hři__, pohá__ky
b) Pr__mysl, __nor, r__žička, v__ně, pot__ček, k__že, dom__, __voz,
hr__za, dr__bež, __hoř, s__l, __der, l__j, __těk, __klid
c) B__h, ob__t, ob__d, tém__ř, d__mon, zem__koule, sb__r, zm__na,
pozorn__, m__sto, p__nkava, nám__stí, klíšt__, klešt__

