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Speciální ZŠ a MŠ
U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE
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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 L
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 14. Vyjmenovaná slova po L
Příjmení _________________
Třída ____________

Vyjmenovaná slova po L
- slyšet * mlýn * blýskat se * polykat * plynout * plýtvat * lýko
* lýtko * lyže * vzlykat * plyš * lysý * pelyněk
1. Jaké příbuzné podoby může mít slovo SLYŠET

2. Doplň neúplné věty
Rozlil jsem si po tričku mal__novou šťávu. Nel__bí se mi, že jsi na něho
nal__čila past. Na tamtěch šatech je hodně bl__skavá ozdoba. Vezl__ jsme
s sebou i pl__nový vařič. Kočky mají nesl__šnou ch__zi. Rodiče mi koupil__
nové l__že. V__děl jsem, jak sestra l__že zmrzlinu. Mám rád, když babička
udělá l__vance se smetanou. Lesem zazněl hlas__tý vzlyk. Mokrá hl__na je
velmi tě__ká. Musím navštívit hol__čství. Houby tady rostou bl__zoučko u
lesa. M__j bratr má nejraději pl__šového pejska. Kdo má čisté svědom__, má
i kl__dný spánek.
3. Doplň neúplná slova a podtrhni věty oznamovací modře, tázací zeleně
a věty rozkazovací červeně

Sl__šíte mě dobře? Meloun se mi rozpl__vá na jazyku. Nesl__ň tu známku!
V ml__ně vesele klapalo ml__nské kolo. Boty a některé tašky se v__rábějí
z l__ka. Nebezpečím pro naše lesy je především l__kožrout. Je to hříbě
s l__s__nkou na čele tvoje? L__sku řadíme mezi vodní ptáky. Jak vzniká u
l__dí nedosl__chavost? Nesl__buj, už to znám!
4. Utvoř věty s těmito slovy
a) lýko

b) lýtko

c) vzlyk

5. Doplň chybějící písmena v následujících větách
Nev__m jistě, ale m__slím si, že někdo přicház__ k ml__nu. L__pa je
__eský národní strom. L__šky b__vají tmavě oranžové až rezaté. Po naší
l__pě leze spousta hm__zu. Ml__nice je m__stnost, kde se mlelo dovezené
ob__l__. Máš zaj__mavé l__že. Vzl__kání je vlastně druh pláče. Upadl__
jsme a bolel__ nás l__tka. Pod k__rou každého stromu se nacház__ l__ko.
6. Jaký je význam následujících cizích slov
Ski _______________________________________________________
Hever ______________________________________________________
Software______________________________________________________
Ultrazvuk _____________________________________________________

