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Pracovní list je zaměřen na větu a pořadí. Žák pracuje s textem, skládá
věty podle děje. Lze ho využít na procvičování nebo ke kontrolní
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Pořádek vět

1. Napiš věty ve správném pořadí.
Nasnídám se a obleču.

______________________________

Vyskočím z postele.

_______________________________

Budík mi zvoní v sedm hodin.

______________________________

Umyji se.

_______________________________

Spěchám do školy.

_______________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Spočítej věty. __________________________________
3. Za každou větu napiš počet slov.
4. V kolik hodin vstáváš ty? ______________________________
5. Podtrhni modře nejkratší větu.
6. Podtrhni červeně nejdelší větu.
7. V textu dole očísluj věty podle správného pořadí.
Táhne, táhne, ale nevytáhne.
Vyrostla veliká řepa.
Děda zasadil řepu.
Přidal se pejsek, kočka, myš.
Táhnou, táhnou, ale nevytáhnou.
Přidala se babka, vnučka.
Děda vpředu, myška vzadu,
svalili se na hromadu.
8. Napiš název této pohádky. _________________________________

Řešení: Pořádek vět
1. Napiš věty ve správném pořadí. Budík mi zvoní v sedm hodin. 6
Vyskočím z postele. 3 Umyji se. 2 Nasnídám se a obleču. 4 Spěchám do
školy. 3
2. Spočítej věty. ___5_______________________________
3. Za každou větu napiš počet slov.
4. V kolik hodin vstáváš ty? ______________________________
5. Podtrhni modře nejkratší větu.
6. Podtrhni červeně nejdelší větu.
7. V textu dole očísluj věty podle správného pořadí.
Táhne, táhne, ale nevytáhne. 3
Vyrostla veliká řepa. 2
Děda zasadil řepu. 1
Přidal se pejsek, kočka, myš. 6
Táhnou, táhnou, ale nevytáhnou. 5
Přidala se babka, vnučka. 4
Děda vpředu, myška vzadu, 7
svalili se na hromadu.
8. Napiš název této pohádky. O veliké řepě

