
Pracovní list – procvičování slovních druhů a pravopisných jevů 
 

1. Převeď slovesa do trpného rodu: TENTO ÚKOL JE DOMÁCÍM ÚKOLEM  

DC můžete vypracovat ve WORDU, pokud nemáte WORD, stačí buď napsat do samotného 

sdělení e-mailu, nebo napsat na papír, mobilním telefonem nafotit a poslat jako přílohu do 

následujícího e-mailu 7Bdc@seznam.cz 

Nezapomeňte do předmětu napsat DC! Termín 26. 3.  

 

Příspěvek vytiskli větším písmem. 

 

Potrubí poškodil krutý mráz. 

 

Koryto řeky zanáší písek. 

 

Policie chytla zloděje v prodejně. 

 

Psi táhli velké saně. 

 

 

2. Urči slovní druhy: (napiš číslicí) 

Všechno__  jakému__  předjarní__  výš__  málo__  aby __  ať__ kousne __  draho __ pro __ 

 

 

3. Užij ve větách: 

z ticha __________________________________________ 

zticha___________________________________________ 

do hromady ______________________________________ 

dohromady  ______________________________________ 

zpaměti  _________________________________________ 

z paměti _________________________________________ 

 

4. Doplň i/y: 

Hus… pečínka, zl… sen, cel…m tělem, škodliv… hmyz, o ciz…ch lidech, drz… mládež, 

poznal Petrov… bratry, kapustov… lupen, sousedov… ps…, se zuřiv…m…  vlky, k včel…m 

rojům, Karlov… ženy, mezi hádav…m… lidmi, hloup… žáci, ryz… charakter, dědečkov… 

šedivé vlas…, horliv… fanoušci, mezi ryb…m… specialitami, králov… poddaní, Dvořákov… 

opery, předsedov… odpůrci, kamarádov… narozeniny, strm…m… kopci 

 

5. Doplň y/i: 

Magnet s opačnými pól…, silnými chapadl…, v horské vs…, želv… jsou plaz…, setkal se s 

Francouz…, Španěl…, na hvězdném neb…, v dobré obuv…, na rozlehlé step…, v jetel…, nad 

hlavam…, v p…tl…, ke král…, mezi včelam… bez kukl…, slupky cibul…, jsou posl… jara, k 

ob…vatel…, poul…ční lamp…, jel z Břeclav…, ze zvláštní ocel…, počas…, v konv… 

 

6. Procvičujeme vyjmenovaná slova: 

hráli v…b…jenou, zb…tečně nepl…tvej, v…hled do krajiny, přeb…tečná energie, v…lová 

čtvrť, f…zikalní vel…čina, obv…klé m…sto odpočinku, v…uka jaz…ků, ml…nářská čep…ce, 

bl…skavé šperky, l…bezně se usm…val, m…sl…vna, v…kupoval starob…lý náb…tek, 

v…soké ceny, někol…k zlozv…ků, ob…čejný člověk, p…skání, to je nenas…ta, ve v…loze 

uv…děl nové boty, v…klal se mu zub, l…b… se jí p…voňky,  
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7. Přepiš větu pravopisně správně:  

Byl přijat na STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU. Studoval UNIVERZITU KARLOVU V 

PRAZE. Pozoroval zapadající SLUNCE a vycházející MĚSÍC. Večeřeli v RESTAURACI U ZLATÉ 

HUSY V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Oblíbil si OPERU RUSALKU. Těšil se, že uvidí PRAŽSKÝ 

HRAD, MALOU STRANU, NÁRODNÍ DIVADLO. Lodě z EVROPY se do RUDÉHO MOŘE 

dostanou přes SUEZSKÝ PRŮPLAV. Teta se odjela léčit do KARLOVÝCH VARŮ, 

FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ A MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. Naše ČESKÁ REPUBLIKA sousední 

s POLSKEM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU a 

RAKOUSKEM.  

8. Urči větné členy: 

 

Křehké lesní víly tančily na pasece. 

 

Hajný bedlivě sledoval statného jelena. 

 

O půlnoci se na hradě začalo ozývat slabé houkání. 

 

Správné řešení bude zveřejněno 26.3. 

 

 

 


