
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: ČJ 

Ročník: 4.  

Opakování vzdělávacího celku: VZORY RODU ŽENSKÉHO, VYJMENOVANÁ 

SLOVA PO B 

 

1. Vybarvi podle návodu 

 

 
2. Přiřaď podstatná jména ke vzorům 

 

svíčka, plynulost, hbitost, televize, ulice, síň, líheň, miska, výheň, lasička, lavice, 

dochvilnost, místnost, obyvatelka, konev, kůže 

 

ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST 

    

    

    

    

 



3. Doplň i, í, y, ý. 

 

Obchod s obuv__, na mez__, do váz__, v láhv__ od kofol__, pro pěnkav__, s dívkam__, 

drahé dám__, lam__ a žiraf__, konstrukce z ocel__, na návs__, znak na korouhv__, mladé 

vrb__, naleziště rop__, kniha s básněm__, tác se sklenicem__, rad__ báb__ kořenářky, 

děravé kaps__, koláč s broskvem__, příjezd v neděl__, dal klobás__ do mís__, o jedné 

hol__, cukr do káv__, řezat pilam__, svázat tkaničkam__.  

 

4. Vypracuj dané úkoly. 

 

 

Maruška se brodila závějí a plakala. Na vrcholu hory spatřila veliký oheň. U ohně na 

dvanácti kamenech sedělo dvanáct mužů.  

a) Víte, z které pohádky je tento úryvek? 

___________________________________________________ 

b) Nad slova ve větách určete číslicí slovní druhy. 

c) Podstatná jména vypište na volné linky a určete u nich rod, číslo, pád a u rodu 

ženského a středního i vzor. 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________   ________________________________ 

__________________________________  ________________________________ 

__________________________________   ________________________________ 

d) Slovesa vypiš na volné linky a urči u nich osobu, číslo a čas. 

___________________________________  ________________________________ 

___________________________________  ________________________________ 



5. Opakuj a procvičuj, co už znáš. 

Doplň řadu vyjmenovaných slov:  

 

_______________, bydlit, _________________, byt, příbytek, __________________, 

_____________________, obyčej, _________________, ________________________, kobyla, 

_____________, Přibyslav 

Zkus vyluštit tyto slovní přesmyčky. Hledej vyjmenovaná nebo příbuzná slova po B: 

LETAVYBO – ________________________ 

BYTEKPŘÍ – _________________________ 

ODYBKET-___________________________ 

LIBYNA-_____________________________ 

 

Poznej, o jaké z vyjmenovaných slov po B se jedná: 

 
Samec od krávy – ____________________________ 

Vybavení domácnosti – ________________________ 

Zvyky (např. vánoční) – ________________________ 

Chytrý – ____________________________________ 

Léčivá rostlina – ______________________________ 

Samice koně-________________________________ 

Město v Čechách – ____________________________ 

Doplň i, í, y, ý: 

 
pružné ob___nadlo  b___lá kob___la  b___strá dívka 

naše bab___čka  rozb___tá polička  rychle vyb___há 

pohádková b___tost  zb___tečná otázka  hodiny odb___ly půlnoc 

nechci b___t sám  b___tové družstvo  nab___rat vodu 

práskat b___čem  nový slab___kář  město Přib___slav 

útulný příb___tek  zmateně pob___hat  chlapec b___l b___t 

b___lek a žloutek  hb___tá lasička  b___čí zápasy 

dřevěné b___dlo  zb___lá látka   nab___té zbraně    



Další materiály k tématu najdete v učebnici Alter na str. 92 -94  

nebo na internetových stránkách  www.mojecestina.cz 

 

ČTENÍ: Pokračovat nadále ve čtení mimočítankové četby Harry Potter nebo zvolte 

možnost audio čtení na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=6aYl-LdqpfU 

  

Vypracoval: Vykoukalová, Polová, Bártková 

http://www.mojecestina.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6aYl-LdqpfU

