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Název:  Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - opakování  
Autor: Stanislava Mašková 
Vhodné zařazení: Český jazyk  3. ročník  
Časová náročnost: 20 minut nebo dle potřeby 
Metodické poznámky:    
Tento materiál slouží k ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov jednotlivých řad. 
Žáci nejprve doplní správné i/í,  y/ý . Poté zakroužkují obtížnost cvičení. List přinesou 
vyučujícímu, který společně s žáky provede kontrolu pravopisu a zapíše hodnocení. Žák si 
poté zaznamená počet správně doplněných slov a vybarvením příslušného okénka 
provede sebehodnocení. 
 
 
 
 
Obrázky byly použity z kolekce Klipart a z www.fotosearch.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

Projekt: Už víme, co jsme se naučili 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 

Jméno:_______________________                                                  Datum:_____________ 
 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  B – OPAKOVÁNÍ 
 

Doplň řadu vyjmenovaných slov po B. 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň správné y/ý   i/í:  
 

b_linkový čaj,  rozb_tá váza, zb_tek chleba,  malý b_ček, b_l ve škole,  
horská b_střina, starob_lý  hrad, ob_vatel města, venkovské ob_dlí, 
b_dlet v nových b_tech, b_č na dob_tek, sb_rka známek, vánoční ob_čej,  
obchod s náb_tkem,  b_je na bub_nek,  zelená kob_lka,  psí příb_tek,   
zralé ob_lí, hb_tý chlapec,  žloutek a b_lek, hrát vyb_jenou, dob_t baterii, 
Zb_něk je z Přib_slavi, krab_čka od čaje,  pob_vat u bab_čky,  ob_čejná tužka,  
hříbě s kob_lou, slab_kář, b_l poslušný, b_stré děti, zab_t hřeb_k  

 
Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké             těžké 

Znám řadu vyjmenovaných slov po  B.       ANO   –   NE 

____________________________________________________________ 
                                                                             HODNOCENÍ  

Celkem jsem doplnil/a     37 slov. 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.  
 

 

 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO B. 

 
V PRAVOPISU 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO B OBČAS CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO B HODNĚ CHYBUJI - 
MUSÍM SE JE DOUČIT. 

kobyla 

   příbytek 

 

  

  

být 

  

 



                                            
 

Projekt: Už víme, co jsme se naučili 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 

Jméno:_______________________                                                  Datum:_____________ 
 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  L – OPAKOVÁNÍ 
 
Doplň řadu vyjmenovaných slov po L. 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň správné y/ý   i/í:  
nové l_že,  splnit sl_b,  pl_šová hračka,  pol_kal léky, L_sá hora, l_vance 
s jahodami, usl_šet volání, starý ml_n, bl_zký hrad, mal_nové l_zátko,  
pl_nový vařič, l_tkový sval, čas pl_ne, nepl_tvej vodou, dítě vzl_kalo,  
kůň má l_sinu, mluví pl_nule anglicky, skl_čko se bl_ská, l_ná L_duška,  
l_kový provázek, pel_ňkový čaj, pl_šový medvídek, zemní pl_n, dřevěná 
pol_čka, kotě se l_sá k nohám, poml_t kávu, sl_zký sl_mák, maminka se l_čí, 
ml_nářská čepice, babička nedosl_chá  
 

Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 

Znám řadu vyjmenovaných slov po  L.       ANO   –   NE 

___________________________________________________________ 
 HODNOCENÍ 
Celkem jsem doplnil/a      34 slov. 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.  
 

 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO L. 

 
V PRAVOPISU 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO L OBČAS CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 
VYJMENOVANÝCH SLOV 
PO L HODNĚ CHYBUJI - 
MUSÍM SE JE DOUČIT. 

pelyněk 

 blýskat  

se 
  

plýtvat vzlykat   lýko 

 

slyšet 
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Jméno:_______________________                                                                                            Datum:_____________ 
 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  M – OPAKOVÁNÍ 
 

Doplň řadu vyjmenovaných slov po M. 
 
 
 
 
 
 
 

Doplň správné y/ý   i/í:  
 

zam_kat klíčem, dny rychle m_jí, nemám nám_tky, chm_ří z pampelišek,  
m_tit v lese stromy, m_  půjdeme s vámi, hbitá m_ška, hlem_ždí ulita, malá m_ska, 
m_líš se, m_slím si to také, larva hm_zu, mam_nka  m_je nádobí, stýská se m_, 
sestra M_luška, zam_chat  těsto, sm_knout se na ledu, M_lan si m_je ruce, 
vzpom_nám na tebe, pojedu do Litom_šle, nachom_tl  se m_ do cesty, kovář 
dm_chá vzduch do ohně, fotbalový m_č, strýc je m_slivec, m_t narozeniny, cestou 
m_jet stromy, hlasitý sm_ch, zm_je, krm_tko, nam_řit pušku, kom_ník na kom_ně 
 
 

Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 

Znám řadu vyjmenovaných slov po  M.       ANO   –   NE 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Celkem jsem doplnil/a      35 slov.                                    HODNOCENÍ 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.                                                                                                             
 

 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO M. 

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO M OBČAS 

CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO M HODNĚ 

CHYBUJI - MUSÍM SE 

JE DOUČIT. 
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Jméno:_______________________                                                                                            Datum:_____________ 
 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  P – OPAKOVÁNÍ 
 
Doplň řadu vyjmenovaných slov po P. 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň správné y/ý   i/í:  
p_tel  brambor,  koňský  p_sk,  netop_ří  let, slep_š  není had, p_lný  žák,  
slep_t  pap_r, lidská p_cha, op_lovat p_lníkem,  čertovo  kop_to, žlutý p_l, 
p_řit se studem,  čep_řit  p_rka,  p_lot  letadla,  klop_tat  domů,  p_l  čaj, 
p_kat  za chyby, p_r  v obilí,  třp_tivý  prstýnek,  p_skat  na p_šťalku,  
p_chá mě v zádech, zp_tovat svědomí, zp_vá  p_sně, hrát si na p_sku,  
p_šná princezna,  ptačí  p_rko,  slep_ce kdáká,  poslat dop_s, p_tlík sušenek  
 
Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 

Znám řadu vyjmenovaných slov po  P.       ANO   –   NE 

____________________________________________________________ 
Celkem jsem doplnil/a      33 slov.                                    HODNOCENÍ 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.                                                                                                             
 

 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO P. 

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO P OBČAS 

CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO P HODNĚ 

CHYBUJI - MUSÍM SE 

JE DOUČIT. 

 

 pysk   

pyl  klopýtat   

 

pýcha 

  

 

 

 čepýřit se 
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Jméno:_______________________                                                                                            Datum:_____________ 
 

VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  S – OPAKOVÁNÍ 
 
Doplň řadu vyjmenovaných slov po S. 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň správné y/ý   i/í:  
pros_nec,  s_chravý den,  nová  s_lnice,  jsem s_tý,  zmije  zas_čela,  
malý s_ček, s_slí doupě,  přes_vat písek přes s_tko,  s_rové maso,  dítě us_ná,  
obilí us_chá, milý s_n,  s_pat cukrem,  zas_t semínko,  nas_pat  s_korkám, 
s_rka  zhas_ná,  rohlík se s_rem,  s_lný liják,  malý s_rotek,  hnědé s_lonky, 
malinový s_rup,  hlas_tý smích,  měs_c  v  úplňku,  vys_pat koš,  s_ťka na 
motýly, s_rová  pomazánka,  olomoucké s_rečky,  Otesánek byl nenas_ta,  
pos_lám dopis 
 
Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 

Znám řadu vyjmenovaných slov po  S.       ANO   –   NE  

____________________________________________________________ 
Celkem jsem doplnil/a      32 slov.                                    HODNOCENÍ 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.                                                                                                             
 

 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO S. 

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO S OBČAS 

CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO S HODNĚ 

CHYBUJI - MUSÍM SE 

JE DOUČIT. 
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VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  V – OPAKOVÁNÍ 
 
Doplň řadu vyjmenovaných slov po V. 
 
 
 
 
 
 
 

Doplň správné y/ý   i/í:  
v_soký strom,  dobře v_dět,  pes  v_je,  v_  jste milí,  zv_knout si na nové boty, 
malinová žv_kačka, v_dří  doupě,  houkání v_ra,  kráva je přežv_kavec, v_skat 
radostí, kostelní v_žka, dospělým v_káme,  v_t  věneček, pohádková v_la, 
v_těz  v  běhu,  malé zv_ře,  mnoho pov_ku,  špatný zlozv_k,  bratr V_t,  venku 
je jako ve v_hni,   v_tr  rozv_řil listí,  prádlo v_sí na šňůře,  sv_čka sv_tí, 
v_malovat byt,  dobré v_no,  půjdeme na  v_let,   v_střihnout  obrázek  
z  nov_n, vodní v_r, zralé v_šně,  jít na v_chod, v_půjčit knihu, v_dlička a nůž, 
v_set obilí  
  
Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 
Znám řadu vyjmenovaných slov po  V.         ANO   –   NE 

___________________________________________________________ 
 
Celkem jsem doplnil/a   36  slov.                                    HODNOCENÍ 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.                                                                                                             
 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO V. 

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO V OBČAS 

CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO V HODNĚ 

CHYBUJI - MUSÍM SE 

JE DOUČIT. 
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VYJMENOVANÁ  SLOVA PO  Z – OPAKOVÁNÍ 
 
Doplň řadu vyjmenovaných slov po Z. 
 
 
 
 
 
 

Doplň správné y/ý   i/í:  
vstávám brz_,  brz_čko,  naše město se naz_vá  Chotěboř,  z_vám únavou, 
nevyplazuj jaz_k, část Prahy se  naz_vá Ruz_ně,  jaz_k v botě,  byli jsme 
v ciz_ně, kočičí jaz_ček,  z lesa se oz_vá kukačka,  přijdu z_tra,  sychravá z_ma, 
Z_ta a Z_na, rozbitý z_p,  vysoká z_dka,  z_skal jedničku,  sněhové jaz_ky,  
sladké roz_nky, dřevěný voz_ček,  jak se naz_vá tato květina, vymazat  
zmiz_kem  
 
Toto cvičení bylo pro mě:       lehké           středně těžké          těžké 
Znám řadu vyjmenovaných slov po  Z.         ANO   –   NE  

     
________________________________________________________________ 
Celkem jsem doplnil/a   23  slov.                                    HODNOCENÍ 
Z tohoto počtu jsem měl/a správně             slov.                                                                                                             
 

 
ZVLÁDÁM PRAVOPIS 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO Z. 

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO Z OBČAS 

CHYBUJI.  

 
V PRAVOPISU 

VYJMENOVANÝCH 

SLOV PO Z HODNĚ 

CHYBUJI - MUSÍM SE 

JE DOUČIT. 

                         

 


