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DUM opakující učivo z předcházejících 7 pracovních listů
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si procvičí, upevní a prohloubí získané vědomosti
žádné
II. stupeň – speciální vzdělávání – lehké mentální postižení
od 11 let
výklad 25 minut, upevnění učiva 15 minut
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ČESKÝ JAZYK 6. ročník
PRACOVNÍ LISTY
EU OPVK 08. Opakovací test č. 1
Příjmení _________________
Třída ____________
Rozhodl jsem se, že s vámi nikam nepůjdu, protože si chci udělat úkoly do
školy.
1. Kolik má tato věta slov?

2. První a poslední slovo věty rozděl na slabiky

3. Vymysli a napiš větu oznamovací

4. Vymysli a napiš větu rozkazovací

5. Vymysli a napiš větu tázací

6. Rozhodl jsem se, že s vámi nikam nepůjdu, protože si chci udělat úkoly
do školy. V této větě označ alespoň 5 samohlásek a 5 souhlásek. Vypiš
samohlásky do prvního řádku, souhlásky do druhého.

7. Napiš alespoň 3 příklady tvrdých souhlásek

8. Napiš alespoň 3 příklady měkkých souhlásek

9. Napiš alespoň 3 příklady obojetných souhlásek

10. Oprav všechny moje chyby a nad chybu napiš správný výraz

Uvjedomil jsem si, že nemúžu spát. Furt jsem se převaloval
z jedný polovyni postele na druhou, ale stejně to bilo
kničemu. Slišel jsem venku výt psi, i to mně hodně rušylo.
Do toho všeho začal po pokojy lýtat komár a neustále mi
bzučel kolem hlavy. Neůspěšně jsem se ho snažyl zabýt, ale
nedařilo se my to. Musel jsem rozvítit a s plácačkou v ruce
jsem pobýhal kolem býlích stěn . Konečně jsem ho oběvil.
Napřáhl jsem se a praštyl do stěny pokoje všý sylou. Komár
samozřejmje uletěl. Uvjedomil jsem si, že ostatní spý a tak
jsem nechal komára komárem a šel si lehnout na púdu.
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