
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 3. 

Opakování vzdělávacího celku: Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná 

 

1. Pojmenuj obrázky (názvy hledej ve vyjmenovaných slovech). Vymysli co nejvíce 

slov příbuzných ke každému vyjmenovanému slovu. Obrázky vybarvi. 
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___________________________________________________________________ 

 

 



 

2. Doplň y/ý/i/í ve slovech. Vybarvuj políčka v obrázku podle čísel a podle 

doplněného y/ý/i/í 

 

1 za každé doplněné slovo vybarvi jedno políčko s číslem 1 takovou barvou, 

podle toho, jestli jsi doplnil y/ý nebo i/í  

y/ý = šedá, i/í = zelená 

um_vat, m_čka, m_dliny, vym_vat, um_yvadlo, m_cí, m_val, prům_sl, m_slitel, 

m_šlenka, vym_dlit, nam_dlit, nesm_sl, m_slivec, hm_z, dům_slný, Kam_k, m_dlo, 

prům_ysl, Přem_sl, odm_slit si, usm_slet si 

 

 

2 za každé doplněné slovo vybarvi jedno políčko s číslem 2 takovou barvou, 

podle toho, jestli jsi doplnil y/ý nebo i/í 

y/ý = fialová, i/í = černá 

usm_vat se, zm_je, m_sa, m_chá, sm_sit, zm_z, m_ček, m_č, Em_l, m_minko, 

mam_nka, m_láček, m_lý, m_sto, M_cka 

 

 

3 za každé doplněné slovo vybarvi jedno políčko s číslem 3 takovou barvou, 

podle toho, jestli jsi doplnil y/ý nebo i/í 

y/ý = růžová, i/í = modrá 

m_nce, M_keš, m_krofon 

 

4 za každé doplněné slovo vybarvi jedno políčko s číslem 4 takovou barvou, 

podle toho, jestli jsi doplnil y/ý nebo i/í 

y/ý = bílá, i/í = oranžová 

um_várna, m_slit, m_šlení, m_t, hm_z, m_š, hlem_žď, m_šlení, Nezam_sl, 

Křesom_sl, m_tit, zam_kat, chm_ří, zam_slet se, m_slí, hm_zožravec, zm_lený, 

pom_lený, hm_zí, m_ška, m_šička, hlem_ždí, dm_chat, dm_chadlo, Litom_šl, 

om_l, m_slivna, m_ všichni 

 

5 za každé doplněné slovo vybarvi jedno políčko s číslem 5 takovou barvou, 

podle toho, jestli jsi doplnil y/ý nebo i/í 

          y/ý = čerevená, i/í = hnědá 

m_lionář, M_lan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Jaké zvířátko ti vzniklo? - Napiš jeho název na linku _________________________ 

Ke kterému vyjmenovanému slovu po M zvířátko patří? - Napiš na linku ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: Český jazyk 2.díl, str. 7, 8, 9, 10 

Vypracoval: Mgr. Kamila Štěpánková                                                    


