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DUM opakující učivo 5. ročníku – mě, mne
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si zopakuje pravidla psaní skupiny, mě a mně
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 07. Pravopis „mě“ a „mně“
Příjmení _________________
Třída ____________

V každém pádě může být jen jeden výraz s háčkem, je tedy
- ve 2. a 4. pádě je MĚ, MNE
- ve 3. pádě píšeme MNĚ, MI a v 6. pádě MNĚ
Když můžeme říci (komu čemu, o kom o čem) tobě píšeme dlouhou formu
také s háčkem tedy mně a tím je vyloučena krátká forma s háčkem.
Když můžeme říci (bez koho čeho, o kom o čem) tebe píšeme dlouhou
formu také bez háčku mne a pro krátkou formu musíme použít mě.
1. Doplň mě, mně nebo mi

Beze ___ se obejdou, ___ se to netýká, zřej___ neviděl,
___chačka, po___r, ___síc pote___l, noc je te___jší,
ta___jší zvyky, ___na, pot___
Nechoval se ke ___ hezky, ___děný plech, dali ___
dárky, mylná do___nka, ke ___ běží pes, zate___ní oken,
té___ř, o ___ se nemluvilo, ___kká houska, zajdi ke ___,
pro___na dívky, po___nka
Ohro___, ___lká
Viděl ___ za oknem, zat___ní Slunce
___la pro ___ porozumění, ___lčina, z___nit se, ta___jší,
upří___, zapo___l, rozu___, je___ vonící
2. Vymysli větu s tvarem „mě“

3. Vymysli větu s tvarem „mne“

4. Vymysli větu s tvarem „mi“

5. Vymysli větu s tvarem „mně“

OPAKOVÁNÍ:
1. Doplň neúplná slova:

Staré pov_sti, b_lovlasý d_deček, p_kné nám_stí,
uzavřený v_zd, p_stovat kv_tiny, pozorn_ m_řit,
nejv_tší ob_v, slam_ný klobouk, velká dův_ra, osam_lý
b_žec, čisté sv_domí, na jív_ a vrb_, úzká p_šina,
odm_na za práci.
2. Připrav si 2 slova obsahující „ě“ a dvě obsahující „bje“ nebo „pje“ a
vytvoř s každým jednu větu

☺

