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Žák se v učivu orientuje, úkolům rozumí, pracuje podle 

pravidel 

Speciální vzdělávací 
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 - 
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Vyjmenovaná slova 

Rozvíjené klíčové 

kompetence: 

 

 K UČENÍ, PRACOVNÍ, KOMUNIKATIVNÍ 
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 PRACOVNÍ LIST 

 

Druh interaktivity: 

  

 AKTIVITA 
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 ŽÁK 
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 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 1. STUPEŇ 
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 62 KB 
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Vyjmenovaná slova – opakování 

 

 1. Doplň do řady vyjmenovaných slov ta, která chybí: 

B: Být, ______________, obyvatel, byt,  ________________, 

___________________, dobytek, obyčej, bystrý, ___________________, 

kobyla, ____________. 

L: Slyšet, mlýn,  blýskat se, polykat, plynout, ____________________, 

____________________, lysý, lýtko, __________________, 

________________,  pelyněk, ____________________. 

M: My, mýt, myslit, __________________, hmyz, myš, 

_____________________, mýtit, zamykat, __________________, dmýchat, 

chmýří, ________________________, ______________________. 

P: ________________, pytel, pysk, netopýr, ___________________, 

______________, kopyto, klopýtat, třpytit se, _____________________, pykat, 

pýr, ___________________, čepýřit se  

 

2. Do řady vyjmenovaných slov se vloudily chyby, místo vyjmenovaných slov 

jsou tam slova příbuzná. Najdi je, podtrhni a nadepiš správné vyjmenované 

slovo. 

 

S:   

_________________________________________________________________

Synek,      sytý,      sýrový ,    syrový,     sychravý,     zasychat,     sýkorka,       sysel, 

 

_________________________________________________________________

sýček,          zasyčet,            sypat 

 



 

V: 

________________________________________________________________ 

Vy,       vysočina,       výt ,          zavýskat,          zvykat,          žvýkačka,        vydra,  

_________________________________________________________________

výří,             povykovat,               výheň,               slova s předponou vý, vý 

 

3. Napiš vyjmenovaná slova po Z. S každým slovem utvoř 1 větu. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Použij předpony na vytvoření příbuzných slov:   Vy-, pře-, od-,  na- , s-,  po-,  

pře-, s- 

-slyšet:  _________________________________________________________ 

-pracovat: _______________________________________________________ 

-lézt: ___________________________________________________________ 

-motat: _________________________________________________________ 

 

5. Hádanky – řešením jsou slova vyjmenovaná nebo příbuzná. 

a) létající savec s velkýma ušima 

b) babička sbírající léčivé rostliny 



c) velmi dobře vidící člověk 

d) drobný hlodavec, kterého chytá kočka 

e) vykácené místo uprostřed lesa 

f) jemné chloupky po těle 

g) zakončení nohou některých zvířat, např. koně  

 

6. Doplň příklady slov z řad vyjmenovaných slov: 

Podstatná jména Přídavná jména Slovesa 

   

   

   

 

Zájmena Příslovce Slovesa 

   

   

 

7. Doplň. 

Dnešní nov_ny,  žhavá sv_čka, v_žka kostela, hezký v_let, 

sudokop_tníci,  prádlo us_chá, města L_berec, P_sek  a Nový B_džov,  

poslat dop_s, seml_t zrní ve ml_ně, bublinková l_monáda, dát nádobí 

do m_čky, m_řit p_stolí, voňavý kv_tek, El_ška a Zb_něk, známý 

sp_sovatel, p_kat za trest,  rozb-tý z_p, vym_slet řešení, z_skat 

přátele, sova v_r, krm_tko pro s_korky, pl_šový medvídek, sladké 

p_škoty, p_lný žák, um_něný kluk, v_pít nápoj 


