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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

Název projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Rozpočet projektu celkem

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 Z
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 18. Vyjmenovaná slova po Z
Příjmení _________________
Třída ____________

Vyjmenovaná slova po Z
- brzy * jazyk * nazývat se * Ruzyně
1. Utvoř věty s těmito dvojicemi slov
a) brzy - brzičko

b) nazývá se – nazívá se

c) mrazí - mrazy

2. Doplň chybějící y, ý nebo i, í v následujících slovních spojeních
Ladova z__ma, anglický jaz__k, v__soká z__dka, náš Lojz__k, celá třída
z__vá, musím v__jít brz__, jdu až z__tra, nafta a benz__n, někdo
z c__z__ny, nemám z__mník, mraz__vý den, v__z__vá nás k boji,
oz__vají se, je c__z__nka, hlas__tá muz__ka

3. Doplň neúplná slova
Vraťte se k nám brz__. Nez__vej a dávej pozor! Některé druhy ptáků
přez__mují. Sestra se oz__vá z lesa. Přijede až poz__tří. Naz__vej mě
správně. Druh obilí se jmenuje oz__m.
4. a) Doplň neúplná slova
Z__skali jsme v__tězství, překaz__l nám v__let, z__tra v__jde také
slunce, l__dová muz__ka, ten má ale mlsný jaz__ček, přistáli na Ruz__ni,
ciz__nec z v__chodu, doz__rá na vězně, mraz__vý v__kend, pov__k není
oz__vání, brz__ v__jede, v__borně ovládá jaz__k, v__znamný
jazykovědec
b) Vypiš slova vyjmenovaná, nebo příbuzná vyjmenovaných

5. Doplň následující křížovku
Druh sovy
Kráva a býk
Vyrábí se z mléka
Jinak řekni zvyk
Ski
Zbavit se smetí
Mužské jméno
Skříně v místnosti
Vykácené místo v lese
Část nohy
Nebezpečný vítr
Obrázek
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