
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5.A 

Opakování vzdělávacího celku: Skupiny bje/ bě, vje/ vě, pě, mě/ mně. 

 

1. Doplň je/ ě v spoj větu s vhodným chybějícím výrazem. 

 

a) Co nejrychleji utíkej     ob___vitel. 

b) Kolumbus je velký     ob___kt. 

c) Vedle staré školy postavili nový    ob___mné. 

d) Táta do garáže pomalu      ob___m. 

e) Láhev má jen malý      zp___t. 

f) Rychle vyřídíme i vaši     ob___ť. 

g) Toto zavazadlo je velmi      ob___dnávku. 

h) Tvůj příchod sem je od tebe velká   v___l. 

 

2. Doplň je/ ě, ně/ ě. 

 

a) sv___t patří nám, ob___l překážku, sb___ratel mincí, nebuď zbab___lý, děti se 

sb___hly před školou, dvě sb___račky polévky, přesv___dčil mě, rychle to 

ob___hni, díval se na vystavené ob___kty, někam odb___hla, prádlo na slunci 

zb___lelo, prohlédl si to jen zb___žně, vojenský zb___h, velký výb___r zboží, 

vinu hledej v sob___, na p___kném místě, široký v___zd, spočítej ob___m 

krychle, sloveso je ve třetí osob___, byl to ob___tní beránek, úsp___šný projekt, 

v úzké chodb___ 

 

b) ob___toval se pro v___du, vyb___hni do schodů, včasná ob___dnávka, nev___l 

do v___zdu, uklidil hráb___, tvářil se zv___davě, p___kná B___tka, pov___st o 

hrab___ti, rozsáhlý výb___h, v___domě lhala, špatné sv___domí, mateřské 

ob___tí, nízké nap___tí, s vyp___tím sil, pov___děl pár v___t, vyv___ste vlajky, 



kruhový ob___zd, prom___nlivé počasí, bylo bezv___tří, pohádkové z___vení, 

p___t ob___tavých lidí, Staré pov___sti české, ob___vil se b___žec 

 

 

c) Zp___vák p___kně zpíval. Byla to od něho ob___ť. Ob___dnej p___t kv___tin. 

Sp___chej do zam___stnání. Nechoď p___šky. Tam___jším lidem jsme 

nerozum___li. Choval se nerozum___. Zapom___l m___kkou tužku do 

geometrie. Ve m___stě nerostou pom___nky. Připom___l mám___ její slib. 

V___dec ob___vil skv___lý vynález. Zem___třesení si vyžádalo tisíce ob___tí. 

Přijel s ob___mným balíkem. Přim___l koně k v___tší rychlosti. 

 

3. Doplň slova a barevně označ slovní spojení. 

  

ob___ť na kabáty 

p___t ob___v 

skv___lý první 

rovnob___žník v___t 

ob___m tělesa 

dob___hl války 

předpov___ď ob___hla Slunce 

ob___vil a lichob___žník 

v___šák počasí 

ob___žnice nový sv___tadíl 

 

4. Zakroužkuj správnou variantu mně nebo mě: 

zatemnění/ zatemění oken ve válce   ohromě/ ohromně 

noc je temější/ temnější     měla porozumění/ porozumnění 

pomněr/ poměr      promněna/ proměna dívky v ženu 

téměř/ témněř nejvyšší hora    měkká/ mněkká houska 

chovej se rozumně /rozumě    mělčina/ mnělčina 

mněkký/ měkký      tamější /tamnější zvyky a obyčeje 



pozor na slovíčko tamnější/ tamější   zřejmě /zřejmě tě neviděl 

mylná doměnka/ domněnka    zatmění /zatmnění Slunce 

měsíc poteměl/ potemněl     jemně/ jemě vonící květ 

poměnka/ pomněnka kvete modře   mněchačka / měchačka 

platidlo je měna /mněna     zapomněl/ zapoměl koupit kapra 

změnit/ zmněnit se      mělký/ mnělký 

měděný/ mněděný plech     zapomnět /zapomět 

upřímně/ upřímě      plakal dojemně/ dojemě 

 

5. Doplň mě/ mně. 

a) ob_____nil družstvo, bude pro_____nlivo,  země_____řič, Slunečník, 

_____síčník a Větrník, rozu_____la jim, špatná do_____nka, zat_____ní 

_____síce, přistál je_____, uvědo_____lý proslov, před bouří se set_____lo, 

vý_____nný pobyt, zate_____né okno, je nejrozu_____jší, zje_____ní významu, 

svah se zdál kol_____jší, sla_____ný klobouk, krásné po_____nky 

 

b) měsíc pote_____l, při hy_____, _____kký rohlík, choval se taje_____, velké 

nedorozu_____ní, zpíval si soukro_____, připo_____l to Evě, zachovejte se 

rozu_____, pomohli si vzáje_____, _____děný plíšek, zapo_____l na domácí 

úkol, chovali se cílevědo_____, lhal vědo_____, osa_____le, uze_____ní, 

rozu_____, ta_____jší, z_____na, připo_____l, zřej_____, obje_____ 

 

c)  zpa_____ti, vědo_____, stříd_____, taje_____, po_____nka, skro_____ji,  

mylná do_____nka, nebe pote_____lo, zapo_____l koupit kapra, zřej_____ mě 

neviděl, _____děná barva, chovej se rozu_____, je_____ nasládlá vůně, _____la 

hodně práce, porozu_____ní, té_____ř nejvyšší hora, _____síc nebyl vidět, 

ta_____jší zvyky, nes_____lá slečna, z_____klá buchta, ob_____nit vystoupení 

 

d)  pro_____ňovat se, vzáje_____ prospěšný čin, ne_____nný stav, tvářil se 

taje_____, zá_____na stavů, neuvěřitelná _____kkost, ta_____jší podnebí, 

roz_____lněné krmení, nejrozu_____jší postup, přímá ú_____rnost, zachovat se 



doje_____, zte_____lý dům, stačí tomu poro_____zut, zasloužená od_____na, 

zapo_____l na mě, píseň zněla doje_____, nejvýzna_____jší obyvatel 

 

e)  připo_____l mi to, informoval ho kla_____, skro_____ se najedl, 

ze_____dělský podnik, nes_____l pít alkohol, netvař se taje_____, po_____nky 

rozkvetly, propadlá ze_____, vypadal osa_____le, u_____l hrát fotbal, 

připo_____l mi úkol, jedovatá _____ď, te_____ se podíval, nerozu_____l 

zadání, zpa_____ti, starověké u_____ní, nejzná_____jší zloduch, ohromné 

j_____ní 

 

f) s_____šná myšlenka, dobrá pa_____ť, mluví nerozu_____, velká od_____na, 

zat_____ní _____síce, vědo_____ zastavil, ta_____jší obyvatelé, Mirek je 

rozhodně skro_____jší než Jana, po_____nky u potoka, vzpo_____l si, s_____lá 

do______nka, _____řit teplo_______rem, pote_____lé ulice, zapo_____l 

s_____r, Jaro_____ř a _____lník jsou _____sta 

 

 

6. V zeleném pracovním sešitě procvičuj shodu přísudku s podmětem – 55/ 3,4. 

 

 

7. Slohové cvičení. 

Napiš v několika větách zamyšlení nad tím, jaký bude tvůj život za deset let, kde 

budeš žít, co budeš dělat, … Cvičení uschovej u rodičů a požádej je, aby ti ho za 

deset let dali znovu přečíst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Eva Zlámalová                                                  


