
1. Cvičení s nápovědou

Jaz__kověda, z__ma,

z__mnice, z__p, oz__v

podz__m, Ruz__ně, z

benz__n, muz__kant.
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2. Křížovka.

1. Je v ústech i český

2. Horský přežvýkavec (V

3. Časně

4. ?

5. Kabát na zimu

6. Velmi brzy

7. Jmenovat se

8. Pražské letiště

9. Roční období

10. Opak ke slovu dnes

1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. 

a) Piš vlastní jména a zeměpisné názvy.

……………………………………………………………………

2. Doplň I/Y. Nad slova s y po Z napiš správné vyjm. slovo.

Brz__, brz__čko, z__vá a z__vá, přišla z__ma, kov z__nek,

kočičí jaz__čky, oz__vá se hluk, zapni si z__p, ruz__ňské le-

tiště, z__nkový plech, jaz__kový projev, vz__vá duchy,

naz__tří přijede prez__dent, Praha Ruz__ně, bolavý jaz__k,

nez__štná pomoc, vyz__vavé chování, z__ral na nás.

3. Pokus se poskládat věty správně a napiš je do sešitu.
Jazyk se rozplývá na malinové zmrzlině. Přepychový nábytek
je vybaven vilou. Z výstavního letounu vylétlo ruzyňské letiš-
tě. Bílý límeček brzy ušpiní nemytou Zitu. Ozimý podzim vy-
seli na ječmen. Na hodinách se pravidelně ozývá bití vížky. 
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6. B

Tajenka:

Věda o jazyce se nazývá 



1. Procvič si pravopis p

Pobývat doma …………

Kotě se ……………, hol

Keř je ……………, pták 

…………… na lyžování, 

Při bouři se ……………, 

Všichni jsme …………, p

Něco vlastnit ……………

Spletl se ……………, je 

Čas rychle ……………, v

Namyšlenost ……………

Hrají si …………………, 

Žlutý prášek ……………

Pilníkem ……………, kv

Živočich ……………, lep

Jíst kousek ……………, 

Houpe se v ……………, 

Návštěva ………………,

Malá věž ……………, na

…………… věneček, pe

Smečka vlků ……………

Amálka je pohádková …

Na vodě i vzdušný ………

Prach se ……………, sly

Va věšáku ……………, n

Jmenuje se ……………, 

1. Zvládneš ke rčení o jazyku přiřadit správný rámeček?
Dvojice piš do sešitu.

2. Jistě dovedeš doplnit přirovnání.

Vyjel jako …………………………………, ……………… jako

jedle, ……………… jako kohout, ……………… jako včela,

žlutý jako ………………, …………… ostrý jako meč, zpívá

jako ………………, klepe se jako ………………, rychlý jako

……………, ……………………… jako diamant, pýří se jako 

………………………, černý jako ……………………….

Slav__k, nam__dlený blesk, os__ka, v__soký, p__lný, s__ra,
kom__ník, třp__tivý, čep__ří se, v__tr, jaz__k, p__voňka.

3. Užij slova ve větách. Příběh napiš a vymysli nadpis.

Podz__m, l__jáky, s__lné, pl__skanice, b__vají, stm__vá se,

z__mníky, čep__ce, brz__, z__ma, v__střídá, l__žovat,

oz__vat se, v__skání, rozb__l, Zb__něk, l__že, brz__čko,

us__ná, v__čerpaný, v ob__váku, nev__p__je, b__l__nkový.
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má smrt na jazyku

mít ostrý jazyk

jazyk na vestě

zlámat si jazyk

rozvázat jazyk

mít to na jazyku

brz__  zemře

b__t v__řečný

je v__s__len

těžko v__slovovat

rozpov__dat se

m__t to na m__sli



1. Pokus se do tabulky doplnit všechny slovní druhy.

PODST. JM. PŘÍD. JM.   PŘÍSLOVCE SLOVESA

v__ška zv__šit

s__pka  s__pce  

žv__kací žv__kavě

v__nalézavě v__nalézt

nezv__k nezv__knout

2. Zdůvodni a doplň psaní I/Y. Vysvětli význam pořekadel. 

V__jimka potvrzuje prav__dlo. Veselá m__sl půl zdraví. Méně

b__vá někdy v__ce. Naz__vej věci pravými jmény. Kdo chce

s vlky b__ti, musí s nimi v__ti. To je voda na jeho ml__n. Má

sm__ch a pláč v jednom p__tli. Co na srdci, to na jaz__ku.

Kdo se pov__šuje, b__vá ponížen. Dochv__lnost je v__sadou

králů. Přišel, v__děl, zv__tězil. Devatero řemesel, 10. b__da.

3. Které slovo do řady nepatří? Správné trojice napiš.

V__řečný, v__mluvný, upov__daný, v__taný;

v__borný, v__s__lený, v__nikající, v__tečný;

um__tá, zm__lená, om__l, m__lka;

zprav__dla, obv__kle, brz__, ob__čejně;

v__jimečný, nev__daný, neob__čejný, v__tam__nový;

ruz__ňský, nadb__tečný, přeb__tečný, zb__tečný;

odp__kat si, sm__lovat se, odb__t si, v__trpět si;

zam__tnout, nev__hovět, nev__slyšet, v__sm__čit;

p__cha, dom__šlivost, přep__ch, pov__šenost;

štěrb__na, škv__ra, skul__na, v__kýř.
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