
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 

Pořadové číslo DUM 48 

Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ 

Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 

Ročník, pro který je DUM určen devátý 

Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a jazyková komunikace 

Metodický list - výstižný popis způsobu 
použití DUM 

 
Zvládneš pravopis - procvičování učiva 

 



1. Zvládneš pravopis? Diktát dvojic, každý diktuje 11 vět. 

 

Chovej se rozumně. Vítězství v hokejovém turnaji patří jednoznačně mužstvu 

Kanady. Četli jste Jiráskovy Psohlavce? Pomalu jsme se přiblížili k cíli naší 

cesty. K nejnavštěvovanějším pražským památkám patří Pražský hrad. Pomalu 

minuly mrazivé dni. Mnozí lidé tráví dovolenou v exotických zemích. Rané 

brambory jsou velmi chutné. Seznámili jsme se s Francouzi a Španěly. Zástupy 

lidí se hrnuly na Václavské náměstí. Královskou korunu zdobí vzácné 

drahokamy. Vydry loví ryby. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník. Dokážeš 

vyjmenovat všechny Smetanovy opery? Vlak jede z Břeclavi do Ostravy v osm 

hodin. Také ve škole sbíráte víčka? V obchodě měli inventuru. Lázeňská kúra 

kamarádce velmi prospěla. Horská služba zakázala hřebenové túry, neboť hrozí 

lavinové nebezpečí. Zpráva zřícení domu šokovala celou republiku. Šetři penězi. 

 

2. Dobrá rada 

 

Čekají-li vás přijímací zkoušky, určitě se těsně před zkouškou neučte, jděte se 

raději projít do přírody, poslechněte si oblíbenou hudbu, ale hlavně se dobře 

vyspěte. Svěží mozek nejlépe pracuje a zkouška pro vás nebude dnem hrůzy. 

 

Úkoly: 

a/ Urči počet vět v 1. souvětí 

b/ Urči druh souvětí 

c/Urči poměr mezi hlavními větami 

d/Urči větné členy: přijímací, projít, hudbu, do přírody 

e/První větu nahraď větným členem 

f/ Spojku ale nahraď synonymem tak, aby se nezměnil druh věty 

g/ Jak byla utvořena slova:vyspěte, pracuje 

h/Urči pád: před zkouškou, dnem, hrůzy 

i/ Od slovesa projít utvoř: 2. os. čísla jedn. podmiň. způsob minulý 

                                          1. os. čísla množ. podmiň. způsob přítomný 

j/Utvoř 2. od slova dobře 

 

3. Oprav chybnou mluvu z televize a z úřadu 

Měli jsme řadu šancí, abychom dali góla, ale nepovedlo se. 

Na pražském letišti přistálo letadlo s medailistmi z Vancouveru. 

Oběma silnýma pažema uchopil soupeře kolem pasu. 

Tenhle kytarista vystupuje ve spoustě nahrávkách rockové hudby. 

S těma dvěmi smlouvami zajděte na ověření podpisu. 

Poplatek za psa stojí v naší obci dvě sta korun. 

 

 
 



 

ŘEŠENÍ 

 

1. Zvládneš pravopis?Diktát dvojic, každý diktuje 11 vět. 
Chovej se rozumně. Vítězství v hokejovém turnaji patří jednoznačně mužstvu 

Kanady. Četli jste Jiráskovy Psohlavce? Pomalu jsme se přiblížili k cíli naší 

cesty. K nejnavštěvovanějším pražským památkám patří Pražský hrad. Pomalu 

minuly mrazivé dni. Mnozí lidé tráví dovolenou v exotických zemích. Rané 

brambory jsou velmi chutné. Seznámili jsme se s Francouzi a Španěly. Zástupy 

lidí se hrnuly na Václavské náměstí. Královskou korunu zdobí vzácné 

drahokamy. Vydry loví ryby. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník. Dokážeš 

vyjmenovat všechny Smetanovy opery? Vlak jede z Břeclavi do Ostravy v osm 

hodin. Také ve škole sbíráte víčka? V obchodě měli inventuru. Lázeňská kúra 

kamarádce velmi prospěla. Horská služba zakázala hřebenové túry, neboť hrozí 

lavinové nebezpečí. Zpráva o zřícení domu šokovala celou republiku. Šetři 

penězi. Meteorologové varovali před blížící se vichřicí. 

 

2. Dobrá rada 

 

Čekají-li vás přijímací zkoušky, určitě se těsně před zkouškou neučte, jděte se 

raději projít do přírody, poslechněte si oblíbenou hudbu, ale hlavně se dobře 

vyspěte. Svěží mozek nejlépe pracuje a zkouška pro vás nebude dnem hrůzy. 

 

Úkoly: 

a/ Urči počet vět v 1. souvětí 

pět vět 

b/ Urči druh souvětí 

souvětí souřadné 

c/Urči poměr mezi hlavními větami 

2., 3. 4. věta v poměru slučovacím, 4. a 5.věta poměr stupňovací 

d/Urči větné členy: 

 přijímací – přívlastek shodný 

 projít - předmět 

 hudbu - předmět 

 do přírody – příslovečné určení místa 

e/První větu nahraď větným členem 

Před přijímacími zkouškami 

f/ Spojku ale nahraď synonymem tak, aby se nezměnil druh věty 

avšak 

g/ Jak byla utvořena slova: 

vyspěte, pracuje  - odvozováním 

h/Urči pád:  

před zkouškou – 7.p.  



dnem – 7. p.  

hrůzy – 2.p. 

i/ Od slovesa projít utvoř:  

2. os. čísla jedn. podmiň. způsob minulý 

byl by ses prošel 

 1. os. čísla množ. podmiň. způsob přítomný 

prošli bychom se 

j/Utvoř 2.stupeň od slova: 

 dobře - lépe 

 

3. Oprav chybnou mluvu z televize a z úřadu 

a/Měli jsme řadu šancí, abychom dali góla, ale nepovedlo se. -gól 

b/Na pražském letišti přistálo letadlo s medailistmi z Vancouveru. – s medailisty 

c/Oběma silnýma pažema uchopil soupeře kolem pasu. – oběma silnými pažemi 

d/Tenhle kytarista vystupuje ve spoustě nahrávkách rockové hudby.- ve spoustě 

nahrávek 

e/S těma dvěmi smlouvami zajděte na ověření podpisu. - s těmi dvěma 

smlouvami 

f/Poplatek za psa stojí v naší obci dvě sta korun. - dvě stě korun 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ  



 

 

Co  nebo kdo nepatří do řady?                  

 

Rod mužský:  hrdina, Hérakles, syn, vládce, dětství, muž, lůžko, had, dítě, křik, 

spánek, pěst, stisknutí, učitel, trůn, královna, nůž, televize 

 

Rod mužský: cvičitel, hrdina, věda, umění, zápas, zacházení, zbraň, jízda, vůz, 

žák, čas, den, hora, pastevec, muž, použití, stůl, křeslo 

 

 

Rod ženský: země, touha, lidé, práce, cesta, pracovitost, námaha, život, stín, 

lavice, křída, písmeno, novinka 

 

Rod ženský: cesta, život, průvodkyně, cestička, pochoutka, večer, píle, slib, 

práce, taška, kabel, svíčka 

 

 

Rod střední: víno, dílo, hrdina, chvíle, cesta, nedůvěra, král, právo, příbuzný, 

práce, lev, hydra, mikrofon  

 

Rod střední: zvěř, šíp, cíl, stádo, bezpečí, čas, přemýšlení, pastvina, hlava, dlaň, 

žena, zlato, kámen, krok, víčko 

 

 

 

 


