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1. Učební texty neopisujte do sešitů – stačí, když si to přečtete, 

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte. Pouze 

vypracujte následující domácí úkoly a pošlete mi je na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 

2. Domácí úkoly (Opakování: vyjmenovaná slova) 

 

Pravopisné cvičení č. 1 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

Dítě b-lo zv-davé. V-pravujte nám něco. Dívky v-ly věnečky. V-kýř zůstal otevřený. 

Závod v běhu v-hrál V-tek. Pařez se v-klal. Na stěně v-sí fotografie. Letadlo se 

vzneslo do v-šky. Do malé v-žky vedly dřevěné schody. B-lo horko jako ve v-hni. 

V-r je největší sova. Pod splavem byl prudký v-r. Život zraněného v-sel na vlásku. 

Rolník v-sel všechno obilí. V-dra je vzácné zvířátko. Zv-kejme čistotě a odv-kejme 

nepořádku! Nev-skej, ještě není v-hráno. Dob-tek b-l v-hnán na pastviny. Naz-vej 

věci pravým jménem. Jeli jsme do Vol-ně. Z-vat ve společnosti je neslušné. Mám 

kapsy na z-p. 

Pravopisné cvičení č. 2 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

P-cha je sestra hlouposti. P-chá mě u srdce. P-tlák chytil bažantí slep-ci. Slep-š je 

beznohá ještěrka. Dřevo dobře slep-š klihem. Mezi zvířata s kop-ty patří 

sudokop-tníci a lichokop-tníci. Páv b-vá neprávem považován za p-šného tvora. 

Několik žáků ve třídě stále prosp-valo s v-znamenáním. Tele mělo poraněné kop-

tko. Rak měl pochroumané klep-tko. Netop-ří let je kl-katý. Kvočna b-la celá 

rozčep-řená. Mláďata ustrašeně p-štěla. Písmo má b-t úhledné. Zp-tuj své 

svědomí. P-l jsi už někdy podmáslí? P-l je žlutý prášek v květu. Neop-rej se o 

tabuli. Zajímá mě přírodop-s. Rybáři loví pstruhy na třp-tku. Rada „Posp-chej 

pomalu“ je moudrá. 

Pravopisné cvičení č. 3 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

Mnohé lidi oslňuje přep-ch. Chlapec se na nás zp-tavě podíval. Povaha některých 

lidí je nev-zp-tatelná. V továrně jsou p-chací hodiny. P-tlačení se přísně trestá. 

Děti dováděly na p-sku a všelijak se p-tvořily. P-chavka je chutná houba, ale jen 

dokud je mladá a tvrdá. Zajíc má horní p-sk rozpůlený. P-javice se dříve užívaly v 

lidovém léčitelství. Někteří lidé po úspěchu zp-chnou. Plzeňské p-vo je známé na 

celém světě. P-lová zrnka se přilepí na bl-znu a tak dochází k op-lení. Malé děti 

mají rády p-škoty. O včelách se říká, že jsou p-lné. Voříšek štěkal, jako když z p-

stole střílí. Na špatné cestě člověk snadno klop-tne. P-š na čistý papír.  

  



Psaní bě/bje, vě/vje, pě; mě/mně  

1. nové učivo: 
 

1) Skupiny vyslovované [bje, vje] píšeme většinou bě, vě: 

 Např.   běh, oběd, oběť, věřit, vědět, věnec 

 Poznámka: Výslovnost slov uvádíme v hranatých závorkách, např. slovo 

   zpěv [spjef] 

 

2) Jen tam, kde se setkává předpona ob- a v- s kořenem začínajícím na je- 

 píšeme bje, vje: 

 Např.  objev, objednávka, objem, vjet, vjezd 

 

3) Skupinu vyslovovanou  [pje] píšeme vždy pě, protože v češtině žádná 

 předpona nekončí na p: 

 Např.  napětí, zpěv, zpět 
 

Ukázkové cvičení: 

 (pročtěte si toto cvičení a zamyslete se nad tím, proč se takto píšou skupiny 

 označené tučně): 

objet dvůr, chutný oběd, vjet do garáže, oběti násilí, objevil Ameriku, objednal 

limonádu, objemný balík, zakázaný vjezd, objednávka zboží, obědvali doma, 

krevní oběh, objel celé město, obětavý lékař, matčino objetí, vynálezci a 

objevitelé, oběma rukama. 
 

Pravopisné cvičení – nyní si to zkuste cvičně sami (můžete též poslat na můj e-

mail a získáte známku na druhé pololetí): 
 

vysoké nap-tí, ob-žná dráha, správná odpov-ď, ob-mná nádoba, op-tovat 

pozdrav, sep-tí s minulostí, vyřízená ob-dnávka, zrakový v-m, v-decký ob-v, průb-

h utkání, radostná zv-st, ženich a nev-sta, skvělý úsp-ch, otcovo ob-tí, b-žný účet, 

ob-t rybník, v-zd do obce, ob-vit hvězdu, nervové vyp-tí, zp-něná voda, úp-nlivá 

prosba. 

2. nové učivo 
Skupinu vyslovovanou  [mňe] píšeme většinou mě: 

 Např. měsíc, země, měřit, město 

Jen tam, kde je souhláska n součástí mluvnické stavby slova, píše se mně: 

 Např.   rozumný  rozumně 

   uzemnit  uzemnění 

   domnívat se  domněnka 



Patří sem ještě 3. a 6. pád zájmena já - mně 

 

Zapamatujte si, že slovo tamější je odvozeno od slova tam, nikoli od slova tamní. 

 

9. Promyslete si níže uvedené cvičení: 

 K daným tvarům sloves v čase minulém uveďte nejprve přítomné tvary 3. 

osoby č. jedn. a pak doplňte ě nebo ně: 

 

hrad strměl na skále (strmí), od hor hřmělo (hřmí), obloha ztemněla (ztemní), žák 

rozuměl výkladu (rozumí), déšť šuměl (šumí), setmělo se rychle (setmí), dítě 

nesmělo nic (nesmí), muž osaměl (osamí), matka měla pravdu (má), kůže mu 

zjemněla (zjemní).  

 

Vysvětlení: Např. slovo „rozuměl“ má tvar –mě -, protože je odvozeno od slova 

„rozumí“; to znamená nemůže tam být tvar –mně-, protože ve slově rozumí také 

žádné –n- není. Není-li písmeno „n“ v příbuzném slovu, z něhož odvozujeme, 

nemůže být ani v odvozeném slovu (platí to i naopak – je li v příbuzném slovu 

písmeno „n“, musí být i v odvozeném – např. domnívat se  domněnka). 

 

Zapamatujte si příbuzná slova, jimiž odůvodňujeme psaní slov s mně: 
 

domnívat se    domněnka, domnělý 

zapomene, zapomíná  zapomněl 

vzpomene, vzpomíná  vzpomněl 

připomene, připomíná  připomněl 

pomni (= pamatuj)   pomněnka 


