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pracovní list

Anotace:

Žák pracuje s textem a plní úkoly zaměřené především na
procvičování druhů vět, list lze využít ke kontrolní práci. Očekávaný
výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Klíčová slova: čtení s porozuměním, druhy vět, věta oznamovací, věta
tázací, věta rozkazovací, souvětí, spojky

Práce s textem – věta, druhy vět

Zdeněk byl nemocný. Kéž by tak přišel někdo na návštěvu. Najednou někdo
zazvonil. Otevři dveře! Volala maminka na Kláru. Kdo je to? Ptal se netrpělivě
Zdeněk. Tvůj spolužák Míša. Pojď dál! Křičel radostně Zdeněk. Kdy už půjdeš do
školy? Zeptal se Míša. To ještě nevím, ale už nemám horečku. Ať se rychle
uzdravíš a brzy se zase sejdeme ve škole.

Úkoly k textu:
1. Spočítej všechny věty v textu. ______________
2. Modře podtrhni věty tázací.
Červeně podtrhni věty rozkazovací.
Zeleně podtrhni věty přací.
3. Věty oznamovací spočítej. _____________
4. Z textu vypiš slova, která uvozují věty přací.
___________________________________
5. Kolik je v textu souvětí? _______________
Vypiš z nich spojky: __________________________________________
Jedno ze souvětí správně opiš.

6. Vypiš jména dětí: _____________________________________________
7. Jakou nemoc mohl mít Zdeněk?
________________________________________________________________
8. Za věty doplň správně znaménka.
Jenda a Kája jedou na kole___ Jeďte opatrně____ Volala na ně maminka
z okna____ Jendovi spadl řetěz___ Pomůžeš mi ho spravit, Kájo___
Ano,rád___ Ať se nám to už znovu nestane___ Řekli si děti a jeli dál___

Řešení,hodnocení.
Zdeněk byl nemocný. Kéž by tak přišel někdo na návštěvu. Najednou někdo
zazvonil. Otevři dveře! Volala maminka na Kláru. Kdo je to? Ptal se netrpělivě
Zdeněk. Tvůj spolužák Míša. Pojď dál! Křičel radostně Zdeněk. Kdy už půjdeš do
školy? Zeptal se Míša. To ještě nevím, ale už nemám horečku. Ať se rychle
uzdravíš a brzy se zase sejdeme ve škole.

Úkoly k textu:
1. Spočítej všechny věty v textu. ___14___________ 1b
2. Modře podtrhni věty tázací.
Červeně podtrhni věty rozkazovací.
Zeleně podtrhni věty přací.
6b
3. Věty oznamovací spočítej. __8___________
8b
4. Z textu vypiš slova, která uvozují věty přací._kéž, ať__ 2b
5. Kolik je v textu souvětí? ____2___________
Vypiš z nich spojky: _______ale ___a
Jedno ze souvětí správně opiš.
To ještě nevím, ale už nemám horečku.

4b

6. Vypiš jména dětí:
_Zdeněk___Klára______Míša___________________3b______________
___________________________________________________________
__
7. Za věty doplň správně znaménka.
Jenda a Kája jedou na kole_.__ Jeďte opatrně_!___ Volala na ně maminka
z okna__.__ Jendovi spadl řetěz_.__ Pomůžeš mi ho spravit, Kájo_?__
Ano,rád_.__ Ať se nám to už znovu nestane_.__ Řekli si děti a jeli dál_.__8b
Hodnocení: 100% -90% 32b – 29b
89% - 75% 28b – 24b

49% - 25% 15b – 8b

