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ANOTACE

Cílová skupina: žáci 5. ročníku. 

Forma: prezentace v PowerPointu.

Pomůcky: počítače pro žáky.

Metodický pokyn: žáci vypracují zadané úkoly na PC.



Odůvodni pravopis předpon a 
vyznač je barevně

• oddělit, oddálený, odtáhnout, oddíl, odpad

• podíl, nepoddávej se, podávat, podmínka

• rozzuřený, rozdíl, rozzářený, rozsypaný

• bezztrátový, beztvará, bezzvučný



Určí slovní druh slova zdraví

Važ si svého zdraví. Slušný člověk zdraví
své známé. Zdraví lidé dbají na správnou 
životosprávu. Zdraví tě Lenka. 

1.                                  
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Doplň i/y u podstatných jmen

map_, barv_, důkaz_, postel_, sandál_, 
sn_, zábradl_m, zahradam_ , mouch_, 
s páv_, lž_, letadl_, dom_, se lv_, rozum_, 
směs_, cíl_, les_, motýl_, zápas_, vlas_, 
objev_, v prales_ch, s cestovatel_, nerv_



Urči druh přídavných jmen
T- tvrdá, M - měkká, P - přivlastňovací

letní ( ) den, rychlý ( ) zásah, minerální ( ) 
prameny, zapadající ( ) slunce, severní ( ) 
Čechy, dědečkův ( ) svetr, mosazná ( ) 
klika, Lenčin ( ) deník, hliněné ( ) nádoby,
kyselý ( ) citron, moderní ( ) byt



Napiš zájmena v závorkách ve 
správném tvaru

pro (naše) školu, z (moje) knihy, nevěřím 
(vaše) slibům, pro (vaše) nepozornost, za 
(můj) stolem, do (naše) třídy, na (moje) 
lavici, s (náš) učitelem



Napiš v minulém čase

Pracuji na zahradě. Děti si hrají na hřišti. 
Maminka uvaří oběd. Martin uklidí pokoj.
Pavla s Petrem myje nádobí. Děvčata 
zatančí. Ondra vysává. Iva se koupe.
…



Doplň koncovky příčestí minulého

Jirka s Janou, maminkou a tatínkem jel_   
navštívit tetu. Na obzoru viděl_ vysoké
pohoří. Za městem byl_ hluboké lesy. 
Tam, kde dřevorubci pokácel_ stromy, 
vznikl_ paseky. Často se tu pásl_ srnci a 
srnky. Rostl_ tu maliny a ostružiny. Děti 
sbíral_ borůvky a brusinky. 
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