
Pracovní list – procvičování slovních druhů a pravopisných jevů 

Správné řešení 
 

1. Domácí úkol poslat 26. 3.  

 

 

2. Urči slovní druhy: (napiš číslicí) 

Všechno 3, jakému 3,  předjarní 2,  výš 6, málo 4, 6  aby 8,  ať 9, kousne 5,  draho 6, pro 7 

 

 

3. Užij ve větách: 

z ticha - Z lesního ticha se ozval křik sojky. 

zticha – Buď konečně zticha! 

do hromady – Do hromady špinavého prádla přidal ponožky. 

dohromady – Nákup stál dohromady sto korun. 

zpaměti  - Naučil se básničku zpaměti. 

z paměti – Doloval z paměti vyjmenovaná slova. 

 

 

4. Doplň i/y: 

Husí pečínka, zlý sen, celým tělem, škodlivý hmyz, o cizích lidech, drzá mládež, poznal Petrovy 

bratry, kapustový lupen, sousedovi psi, se zuřivými  vlky, k včelím rojům, Karlovy ženy, mezi 

hádavými lidmi, hloupí žáci, ryzí charakter, dědečkovy šedivé vlasy, horliví fanoušci, mezi 

rybími specialitami, královi poddaní, Dvořákovy opery, předsedovi odpůrci, kamarádovy 

narozeniny, strmými kopci 

 

 

5. Doplň y/i: 

Magnet s opačnými póly, silnými chapadly, v horské vsi, želvy jsou plazi, setkal se s Francouzi 

a Španěly, na hvězdném nebi, v dobré obuvi, na rozlehlé stepi, v jeteli, nad hlavami, v pytli,  

ke králi, mezi včelami, bez kukly, slupky cibuli, jsou posly jara, k obyvateli, pouliční lampy, 

jel z Břeclavi, ze zvláštní oceli, počasí, v konvi. 

 

 

6. Procvičujeme vyjmenovaná slova: 

hráli vybíjenou, zbytečně neplýtvej, výhled do krajiny, přebytečná energie, vilová čtvrť, 

fyzikální veličina, obvyklé místo odpočinku, výuka jazyků, mlynářská čepice, blýskavé šperky, 

líbezně se usmíval, myslivna, vykupoval starobylý nábytek, vysoké ceny, několik zlozvyků, 

obyčejný člověk, pískání, to je nenasyta, ve výloze uviděl nové boty, viklal se mu zub, líbí se 

jí pivoňky,  

 

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 sousedí s Polskem, 

Spolkovou republikou Německo, Slovenskou republikou a Rakouskem.  



8. Urči větné členy: 

 

Křehké lesní víly tančily na pasece.  

křehké – jaké? Pk (přívlastek), lesní – jaké? Pk (přívlastek), víly – kdo, co? Po (podmět), 

tančily – co dělaly? Př (přísudek), na pasece – kde? Pum (příslovečné určení místa) 

 

Hajný bedlivě sledoval statného jelena. 

Hajný – kdo, co? Po (podmět), bedlivě – jak? Puz (příslovečné určení způsobu), sledoval – co 

dělal? Př (přísudek), statného – jakého? Pk (přívlastek), jelena – koho, co? Pt 4.p. (předmět 

ve 4. pádě) 

 

O půlnoci se na hradě začalo ozývat slabé houkání. 

O půlnoci – kdy? Puč (příslovečné určení času), na hradě – kde? Pum (příslovečné určení 

místa), se začalo ozývat – co dělalo? Př (přísudek), slabé – jaké? Pk (přívlastek), houkání – 

kdo, co? Po (podmět) 

 

 

 


