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Procvičovací testík

1. Urči druhy vět: (doplň za větu dle výběru) O, T, R, P
Při hodině matematiky dávej pozor. _____
Kdy se vrátíš ze školy?_____
Ať se Ti práce daří.______
Maminka mě dnes pochválila.______
Kéž by už byly prázdniny.______
Nikdy neubližuj slabšímu!______
2. Doplň znaménka za věty: ( ., ?, !)
Dávejte pozor___

Kéž by už přijela babička___

Co budeme dělat odpoledne___

Slunce krásně hřeje___

Seď potichu___

Co si přeješ k narozeninám___

3. Urči počet slov v jednotlivých větách:
Náš Lojzík je ještě malý kluk.___

Ale zato je velký popleta.____

Nedávno dostal kašel a musel jít k lékaři.___

Hlasitě pozdravil: „ Ahoj!“___

Pan doktor Lojzíka vyšetřil a napsal recept.____
4. Sestav správně věty a doplň znaménka na konec vět.
znáte Které už rostliny______________________________________________
je ptačí Ze zpěv slyšet zahrady __________________________________
křičet V nesmí lese se______________________________________________

5. Napiš tři slova podřazená k daným slovům:
Dopravní prostředek:_______________________________________________
Květina:__________________________________________________________
Zvíře:____________________________________________________________
Sport: ___________________________________________________________
6. Urči hláskovou a slabičnou stavbu slov: x , o
hnízdečko

sobota

kapřík

pěnkava

muškáty

kočička

7. Doplň párové souhlásky:
Holu_ , paře_ , labu_ , souse_ , kamará_ , Vojtě_ , rampou_ , mrke_, mrá_ ,
Ale_, Jaku_ , bu_ta, fotogra_ , le_ , stro_ .
8. Doplň i/í, y/ý:
žabk_ , ch_ba , ř_jen , ž_voč_ch , úter_ , nož_k , k_t_ce , c_bule ,
polévk_ , mot_l , t_še, č_slo, An_čka , bot_, veverk_ ,kn_žka.
9. Napiš slovo nadřazené ke slovům na řádku :
mrkev, petržel , okurka , paprika ________________________________
skříň, židle, postel, křeslo ______________________________________
sýkora, kos, vrabec, vlaštovka ___________________________________
panenka, autíčko, medvídek, vláček ______________________________
10. Škrtni slovo, které nepatří do řádky:
den, leden, listopad, červen, září
večeře, jídlo, snídaně, svačina
jablko, rohlík, chléb, houska

