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Speciální ZŠ a MŠ
U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE
CZ. 1. 07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21
Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory 1.4 - unit costs
7. 1
Počáteční vzdělávání
7. 1. 4
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách
IP - ostatní
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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 B
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 13. Vyjmenovaná slova po B
Příjmení _________________
Třída ____________

Vyjmenovaná slova po B
- být * bydlit * obyvatel * byt * příbytek * nábytek *
dobytek * obyčejný * bystrý * bylina * kobyla * býk *
Přibyslav
1. Doplň chybějící - y nebo – i. Pomáhej si slovy bude, nebo tluče
Srdce mi b__lo jako zběsilé. Tenhle člověk nab__l velké bohatství.
Myslivec nab__l svoji pušku. V kapse mu přib__ly peníze. Děda přib__l u
slepic prkénko v kurníku. U sousedů pob__li střechu zinkovým plechem.
Chtěli bychom tady chvíli pob__t, ale nemáme už čas. B__lo tam strašné
horko. Nemocní často ub__vají na váze.
2. Doplň neúplná slova
Kluci pob__hal__ za míčem. Kromě fotbalu hraj__ často i vyb__jenou. To
b__vá veliká b__tva. Květa je velm__ b__strá žák__ně. Její r__chlé
odpovědi b__vaj__ hb__té a správné. Zb__tečně posp__cháš, opět jako
ob__čejně přijdeš příl__š brz__. Mus__š se snažit b__t dochv__lný.
Nejzná____jší český vojev__dce Jan __ižka zemřel v Přib__slav__.
Hlavní město __raha je starob__lé město.
3. Utvoř věty s těmito dvojicemi slov
a) být – bít

b) pobýt - pobít

c) zbýt - zbít

4. Doplň chybějící písmena v následujících větách
V mlýnech se vžd__ mlela b__lá mouka. Daroval__ jsme mamince
ozdobnou krab__čku. Musím doj__t nas b__tový úřad. Naše zboží jde
dobře na odb__t, máme velké tržb__. Petr a Jarda se zab__vaj__ sportem.
Na tržnicích __ietnamci nab__zejí spoustu zboží. Která je nejznámější
prohraná b__tva v našich děj__nách? Na vršku stojí starob__lý hrad. Pole
je plné ob__lných klas__. Vědrem se dříve nab__rala voda ze studn__. Za
válek b__vá veliká b__da. Není dobré odb__vat práci a nedělat poctivě.
Na __ostecku se dobývá _______ uhl__.
5. Jaký je význam následujících cizích slov
Parlament __________________________________________________
Hardware __________________________________________________
Aloe _______________________________________________________
Holocaust ___________________________________________________

