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DUM opakující učivo 5. ročníku – základní typy vět
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si upevní znalosti o větě oznamovací, rozkazovací a tázací
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 02. Věta rozkazovací, oznamovací, tázací
Příjmení _________________
Třída ____________
1. Jakými větami začala dnešní hodina? Např.
• Dobrý den ___________________________________________
• Posaďte se ___________________________________________
• Je někdo nemocný _____________________________________
• Otevřete si sešity ______________________________________
• Budu kontrolovat úkoly ________________________________
Dopište na konec každé věty správné znaménko. Podle použitého
znaménka určete, o jaký druh věty se jedná, a napište typ každé
věty do volného řádku.
2. Vytvoř 3 věty tázací za pomoci těchto slov (kolik, haló, kde)

3. Vytvoř 3 věty oznamovací se slovy (chtěl bych, dnes, volat)

4. Vytvoř 3 věty rozkazovací se slovy (běž, spi, jez)

5. Přečti si následující krátkou básničku a napiš, kdo to o sobě vlastně
mluví. Jaké typy vět jsou v básničce použity?
Rostu si tu vesele,
se stonkem v barvě zelené.
Mým původem bylo žluté zrno,
vypěstované u města Brno.
Klas můj ve větru se kývá,
už brzy ze mne bude skýva.
……………………………………….
6. Napiš mi prosím, jaké máš největší přání. Co bys chtěl (chtěla) dostat,
nebo co si přeješ, aby se Ti splnilo.

