
Český jazyk – 6.třída- 13.zadání  

Bude se odevzdávat s vyzvedáváním opravených sešitů. 

1. Vyjmenovaná slova 

moderní m-čka, m-jeli Kob-l-sy, odv-kala kouření, v-ditelný pokrok, sm-slové postižení, v-

dal se domů, rozčep-řené vlasy, bl-zká pos-lovna, zal-kal se při kašli, m-ši a křečci, m-   

půjdeme s vámi, třp-tka na udici, v-davatelé novin, s-slí nory, l-b-l se mu její sm-ch, dobrá 

m-šlenka, l-tkový sval, nezapom-nej zam-kat, koza je b-ložravec, pl-tvala časem 

2. Skupiny bě-bje-pě-vě-vje 

ob___ď dům, kolob___žka, ob____vil se na chodbě, maratónský b___žec, 

v ob____mném kufru, sám sob___ nerozuměl, veliká ob___ť, p__nkava, nic nev___děl, 

sv__tově úspěšný sportovec, o moderní hudb___, v____l do garáže, p___stování ovoce, 

pes zav___třil, chuťové v___my, ve sv___tnici, jak se to seb___hlo, krmení zv___ře, 

b___ž se prob___hnout, hříb___, o hudb____ 

3. Skupiny mě-mně 

Bylo tam příjem____, malá odm____na, modrá pom____nka, m____stské lázně, 

správným sm___rem, vědecká dom___nka, tem___ modrá, zřejm____ to nepochopil, 

nezapom____l to koupit, volal soukrom____, přijď ke m____, rozum____l mi dobře, 

nevzpom___la si na m___, uvažují rozum____, osam____lý člověk, m___ření délky 

4. Předložky s-, z- 

Mí rodiče pocházeli ____ venkova. Dokončil školu ____ vyznamenáním. 

Upekla koláč ____ tvarohu. Kamarád pochází ___ Itálie. 

Byl odvolán ___ funkce. Vašek ___ Hankou šli do kina. 

Učitelé ___ žáky se vydali na prohlídku hradu. 

Vyndej to ___ tašky.Znám to ___ filmu. 

Pracovali ____ citem.Překlad ___ češtiny se podařil. 

Lopotila se ___ kufrem.Jeli ___ koupaliště. 

Šla ven ___ kamarádkou.Mluvil k nim ____ respektem. 

5. Předpony s-, z-, vz- 

__ myje špínu   ___hodnotili výkon  pestrá ___strava 

____trávím tu prázdniny ____pažte ruce  ___chladila se 

____kritizovali protivníka kaše ___houstla  ___chovali se do křoví 

kůň se ___pínal  dřevo __pálili   ___týská se mu 

__volil si povolání  ___hlíželi k nebi  strachy ___bledla  

 

6. Velká písmena – přepiš věty správně. 

cyril a metoděj šířili křesťanství.  

__________________________________________________________________ 

 

má rád krušné hory a šumavu.  



_________________________________________________________________ 

bydlí v uherském hradišti. 

_________________________________________________________________ 

nikdy nebyl v karlových varech.  

__________________________________________________________________ 

nejvyšší hora moravskoslezských beskyd se jmenuje lysá hora. 

__________________________________________________________________ 

víš, že jeseníky se dělí na hrubý jeseník a nízký jeseník? 

__________________________________________________________________ 

od evropského kontinentu oddděluje velkou británii lamanšský průsmyk. 

__________________________________________________________________ 

turnaj vyhráli kanadští hokejisté. 

__________________________________________________________________ 

viděl jsem poslední díl filmové série hvězdných válek. 

__________________________________________________________________ 

na velikonoce by ráda jela za tetou. 

__________________________________________________________________ 

 

7. Koncovky podstatných jmen 

V rákos____ se rozkřičely žáb____. 

Umělé perl____ se od pravých těžko rozeznají. 

Mol___ jsou motýl___ s úzkými křídl___. 

V Polab___ je půda úrodná. 

Z hlubokých studní se voda čerpá pístovými čerpadl___. 

Konop___ pochází z východní Indie. 

Výnos__ na pol___ byly letos vysoké. 

Umělý kaučuk se vyrábí hlavně z uhl__ a rop___. 

Do pekařstv___ právě přivezli čerstvé pečivo. 

 

8. Koncovky přídavných jmen 

 

Bohužel šlo o zl___ úmysl. 

Z Nerudov___ ulice to je kousek na Pražský hrad. 

Umělcov___ prsty hbitě jezdily po klávesách. 

Ve včel___m společenství je pouze jedna královna. 

Hrdlička má na krku tmav___ proužek. 

Oba Mirkov__ starší sourozenci studují v Ostravě. 

Bolest mi projela cel__m tělem. 

V tržnici mají pult s čerstv__m___ rybami. 

Budu si přát nov__ mobil. 

Čápi jsou brodiv___ ptáci. 

 

 


