
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5.A 

Opakování vzdělávacího celku: Zdvojené souhlásky 

 

1. Doplň z/ zz. 

be___ubá stařenka, ro___pustná polévka, ro___hlasový program, oči se mu 

ro___šířily, be___drátový telefon, ro___sypaný cukr, učitel se ro___lobil, 

be___nohé zvíře, be___práví, be___vadný oblek, be___tvará hmota,ro___uřený 

býk, ro___epnutý kabát, be___radný cizinec 

 

2. Doplň j/ jj. 

ne___krásnější na světě, ne___skromnější člověk, ne___ostřejší fotografie, 

ne___ižnější ostrov, ne___důvěrnější kamarád, ne___ásavější průvod, 

ne___menovaný žák, ne___dravější šelma, ne___edovatý had, ne___istá odpověď, 

ne___asnější hvězda, ne___ednodušší postup, ne___istější řešení 

 

3. Doplň d/ dd. 

míček o___skočil, po___aná ruka, koňská po___kova, po___al přihlášku, hokejový 

o___íl, o___álit o___jezd, o___tlačit auto, o___aný přítel, vysypané o___padky, 

po___aný krále, po___ůstojníkova uniforma 

 

4. Z podstatných jmen vytvoř přídavná jména. 

 

kámen - _______________  nevina - ________________ 

den - _________________  vrána - _________________ 

cena - ________________  klokan - ________________ 

týden - _______________  prkno - _________________ 

tuleň - ________________  obrana - _________________ 



5. Doplň do vět přídavná jména vytvořená ze slov v závorce. 

Postavili si _______________ (rodina) domek. Na chléb si namažeme 

_______________ (rostlina) tuk. V ZOO jsme slyšeli _______________ (slon) 

troubení. Odjeli jsme na _______________ (týden) pobyt do hor. Na Pálavě bylo 

objeveno ______________ (jeskyně) sídliště. V zimě si natírám na rty 

_______________ (jelen) lůj. Karlův most je _______________ (kámen) a je 

postaven na místě _______________ (dřevo) Juditina mostu. Nadchla nás jeho 

_______________ (plamen) řeč. Získali jsme mnoho _______________ (cena) 

poznatků. Látky rozdělujeme na _______________ (plyn), _______________ 

(kapalina) a tuhé. 

 

6. Doplň n/ nn. 

ra___í rosa ra___á zelenina ra___ý středověk ce___ý vynález 

ceně___ý obraz vo___á svíčka provoně___ý byt slu___ý den 

prosluně___ý pokoj kame___ý most sbírat kame___í rovi___ý útvar 

nakloněná rovi___a vi___ý člověk necítím se vi___en vi___á réva 

 

7. Doplň n/ nn. 

Časné ra___í vstávání, pěstovat ra___ou zeleninu, nevi___ý člověk, vi___ý kraj, 

ce___á sbírka, rostli___á potrava, prosluně___é údolí, provoně___á místnost, 

vo___á látka, slu___é počasí, mědě___ý drát, zatemně___ý byt, kame___á socha, 

ce___ý objev, postra___í úmysly, nestra___ý rozhodčí, žít v ústra___í, nástě___á 

malba, proutě___ý koš, kořeně___á omáčka, kame___á zídka, rame___í kloub, 

rodi___ý dům, hlubi___ý důl, hole___í kost, havra___í krákorání, či___á sopka 

 

8. Doplň. 

Pov___šil na po___ůstojníka. V televizi zp___vá oblíbe___ý zpěvák. Ta schůzka je 

povi___á. Po v___letě potřebovali o___ech. Navrhni ne___ednodušší řešení. Která 

hvězda je ne___asnější? Únavou se ro___íval. Sníh ro___tál a rampouchy se 

ro___pustily. Spal___ ve stanech s po___sadou. Půjdeme na celode___í v___let. 

Žáci rýsoval___ rovnorame___ý troj___helník. 

 



9. Doplň a spoj výrazy. 

a) kame___á    čaj 

b) ro___ářený    člověk 

c) telefo___í    tuk 

d) rostli___ý    vynález 

e) byli___ý     program 

f) ce___ý     zídka 

g) o___aný     budka 

h) týde___í     obličej 

 

10. Vyhledej v textu chyby.  

Kamený most v praze je vizdoben sochami. Tatínek se rozlobil kvůli rozbytému 

oknu. Mirek je nejskromější člověk, kterého znám. V podzemý pod hradbami našly 

vědci cenný poklad. Kde je nejižnější místo na zemekouli? Mach a šebestová 

používaly kouzelné telefoní sluchátko. Do arény vbjehl rozuřený býk. Přežvíkavci 

se živí víhradně bylinou stravou. 

 

11. Text přepiš bez chyb. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12.  Doplň. 

babi___iny brýle, ce___é poštovní známky, trpěl kře___í v noze, pravěcí jesky___í 

obyvatelé, nebezpeč___é zvíře, povi___ý předmět, ra___í káva, kloka___í kapsa, 

ro___ářený úsměv, postra___í ulička, kole___í kloub, výmě___ý obchod, ra___ý 

špenát, sluneč___í hodiny, drahoce___é šperky, noč___í hlídka, záko___ý zástupce, 

bera___í souboj, poho___é hmoty, mě___ý chléb, oranguta___í mládě, Ani___ina 

maminka, skleně___ý stůl, nepohodl___é křeslo, koru___í svědek, aktivní či___ost 



13.  Slohové cvičení. 

Vytvoř akrostich na následující slovo - k začátečním písmenům připiš slova, která 

souvisí s tématem a na dané písmeno začínají. Používej podstatná, přídavná jména a 

slovesa. 

 

K - 

 

O - 

 

R - 

 

O - 

 

N - 

 

A - 

 

V - 

 

I - 

 

R - 

 

U - 

 

S - 

 

 

 

 



Další materiály k procvičení: 

 Zelený pracovní sešit str. 62/3 –postupuj podle zadání 

 

Vypracoval: Mgr. Eva Zlámalová    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


