
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk Řešení 

Ročník: 5. A 

Opakování vzdělávacího celku: Předpony s-, z-, vz- 

 

1. Doplň do vět správné slovo ve správném tvaru. 

 

Babička smotala vlnu do klubíčka. 

Aleš zmotal prověrku z matematiky.   ( smotat/ zmotat) 

Tatínek sbil boudu pro Broka. 

Roman zbil kamaráda.     (zbít/ sbít) 

Anežka si stěžovala na těžkou úlohu. 

Vánice nám ztěžovala cestu na vrchol hory.  ( stěžovat/ ztěžovat) 

Cesta se stále zužuje. 

Sužuje ho zlá nemoc.     (zužovat/ sužovat) 

 

2. Doplň předpony s-, z-, vz-  a spoj vhodné dvojice slov. 

vztyčit 1  obilí 4   televizní 1  do výšky 3  

smazat 2  vlajku 1   shrabat 2  jablko 5 

sbít 3    odpadky 5   vzlétnout 3   listí 2 

svážet 4  tabuli 2   zlomená 4  zpráva 1 

sklidit 5  boudu  3   scvrklé 5  noha 4 

 

3. Doplň předpony s- z-, vz-. 

 

a) Sestřelit pouťovou růži, Svrhnout vládu, Zcestovalý dobrodruh, Shrbený stařík, Z 

Sběhlý dav, Správa lesa, Složil uhlí, Shlížet dolů, Seříznout tužku, pár Shybů, 

Smazat tabuli, je to pro nás velká Ztráta, vhodný Způsob, Svlékl se do trenek, 



Srostlá noha, Spála je nepříjemná nemoc, Shýbl se pro hůl, Zhlédnout obraz, Setřást 

únavu 

 

b) Zvýšení platu, Skok z letadla, Sníst oběd, náročná Stezka, důležité Sdělení, dal se na 

Scestí, Scedit těstoviny, Zkritizovat literární dílo, váleční Spiklenci, Ztropit poplach, 

Zdříml si, elektronické Schéma, šli jsme Strmou cestou, Zchytralý nepřítel, 

Ztemnělé nebe, Zpravidla mám pravdu, byl žalem Sklíčený, neStěžuji si 

 

c) Spřáhli se proti mně, rychle se Seskupte, perfektně Skloubeno, Zkalená voda, 

Strhnout dolů, Zticha, šlo to Ztěžka, semeno VZklíčilo, Sjednám nápravu, 

Znehodnocená potravina, koně se VZpínali, Spasit svět, Zformovat myšlenku,  

roZvrh hodin, Sfouknout svíčku, Zpocený sportovec, Zbil psa, Sběr papíru, venku 

se Stmívá, Zhlédl film 

 

d)  Ztratil peněženku, Strávit potravu, Shlédl dolů, Zkazil oběd, Smyl špínu, děvče 

Zčervenalo, Sbíral samolepky, Sčítací lístek, Skončené vyučování, Sjednat mír, 

Ztracené hodinky, Scvrknuté jablko, Zpustlý sad, Zlevněné zboží, Smotaný provaz, 

Sbalené zavazadlo, Ztrápený výraz, Shrabané listí, rychle Zhubnout 

 

4. Doplň vhodnou předponu s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-. 

Sledujeme v televizi Zprávy. Dostaneš můj VZkaz. Děti se SEběhly kolem učitelky. Dívka 

studem Zčervenala. Spatřili jsme krásnou krajinu. Listy v knize se Slepily. Ústa se mu 

Zkřivila bolestí. Babička Smotala vlnu do klubíčka. U sloves budeme určovat také 

Způsob. Zbylá jablka musíme ze stromu SEtřást. Třída po zvonění Ztichla. Balónky se 

VZnesly k obloze. Odsouzený Spáchal trestný čin. Půjč mi svůj Zpěvník. Číšník dostal 

vysoké Spropitné. Žena se pod tíhou starostí Zhroutila.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                                                    


