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PÁR OTÁZEK Z ČESKÉHO JAZYKA PRO PÁŤÁKY 

 

1. Najděte postupně řešení a vepište ho do rámečků. V cíli vás po přečtení tabulky čeká tajenka. 

     Vyhledejte: 

    a) slabiku se slabikotvornou souhláskou ze slova rozmrzelý, 

    b) první samohlásku slova automobil, 

    c) třetí slabiku ze slova nepovedený, 

    d) druhou tvrdou souhlásku slova konec, 

    e) poslední měkkou souhlásku slova předsednický, 

    f) koncovku slova kameni. 

 

a) b) c) d) e) f) 

      

 

             Tajenka: _____________________________ 

 

2. Ke slovu sladkost najděte dvě slova podřazená: 

           __________________________________________________________________ 

 

 

3. Do ustálených spojení doplňte vhodná slova: 

 

a) Byl v tom až po _______________.                               b) Ukážu vám, zač je toho _________. 

c) Koupil to za pět _______________.                               d) _______________ zeď neprorazíš. 

e) Vzal nohy na _________________.                                f) Ta slečna má vosí _____________. 

g) Nezkřivil mu ani __________ na hlavě.                         h) Mám toho až po ______________. 

i) Nepřišel s prázdnýma ____________.                            j) Smála se od _________ k _______. 
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4. Přetvořte věty tak, aby z nich vznikly věty dvojčlenné. Můžete si pomoci i s jinými slovy, ale význam 

musí být zachován. 

 

Z kamen se kouřilo.                              ________________________________________________ 

 

Nevstupovat!                                         ________________________________________________ 

 

 

5. Přečtěte si pozorně básničku a doplňte do ní vhodná slova. Potom odpovězte na otázky. 

 
      Vypátrejte tiskařského šotka – Jiří Žáček 
 
 
Kluci, holky-pozor! 
Tahle fotka, 
to je podobizna tiskařského šotka. 
 
Všecka slova v okolí 
převrací a _______________. 
V tom je prostě mistr světa,  
neobstojí před ním žádná _____________. 
 
Kdo se žení? Čenich! 
Pes má 4 rohy. 
Pro legrácky má ten rošťák ____________. 
 
Jíte rádi výry? 
Holič stříhá hlasy. 
Copak nás má všechny za mam_________? 
 
Obujte si noty! 
V noci padá kosa. 
Potrestejte toho utři__________. 
 
Kořeníte vepřem? 
Tráva žere krávu. 
Zatkněte ho! Vždyť jsme přece v ___________. 
 

  

a) Kolik má báseň slok? ______________________________ 

b) Kolikátá sloka v pořadí má nejvíc veršů? _______________ 
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c) Najděte v textu alespoň dvě hanlivá slova? ____________________________ 

d) Vysvětlete, co znamená „řádění tiskařského šotka“. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Doplňte správně: 

Děti se na setkání ___ představitel___ města zřejm___ připravil___. Z kočárku se oz___val dě___ký  

 

pláč. Nejjem____jší látky jsou nejce____ější. Petr spadl z koně a za___pěl bolestí. Na listech byl___  

 

mot___l___ larv___. Tisíce lidí pochodoval___ ulicemi. Ml___nář musí ml___t až do rána. 

 

 

Přihlášku ke studiu můžete podat zde.  

 

https://www.gym-karvina.cz/info_dle_msmt.html?ida=4&ido=298

