PRACOVNÍ LIST_
ČESKÝ JAZYK – VYJMENOVANÁ SLOVA
5. ROČNÍK

Ahoj, vítáme Tě na výpravě do Království železnic!
Dnes se podíváme na užití vyjmenovaných slov, a jak se ukázalo, náš pracovník, který tento list
připravoval, by si sám měl tuto látku zopakovat. Tvým úkolem je správně odpovědět na otázky a také
vyhledat 9 chyb v i, í a y, ý v samotném pracovním listu.
Kolejiště krajů ČR se nachází ve spodním patře expozice a jejich názvy jsou na modrobílých tabulích nad nimi.
Správné odpovědi na otázky označ kroužkem a chyby podtrhni.

Přejeme Ti hodně zábavy!

PRAHA
1. Najdi v modelu stanici metra. Název stanice je:
a) Višehrad,
b) Nádraží Holešovice,
c) Můstek.
2. Pod Pražským hradem se koná zajímavá kulturní akce na kolejích. Je to:
a) koncert,
b) promýtání filmu,
c) divadelní představení.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
3. Nachází se zde velká továrna, která virábí něco, čím je Česká republika známá po celém světě.
Má to různé barvy a najdeš to před továrnou. Jedná se o:
a) auta,
b) korále,
c) pivo.
ÚSTECKÝ KRAJ
4. Továrna u Děčína má visoký komín. Najdi ho. Co se tam děje zajímavého?
a) Je tam hnízdo čápů.
b) Přistála tam raketa.
c) Stojí tam člověk.
5. Kousek od zastávky tramvaje u nemocnice je motorka, na níž jede zvláštní spolujezdec. Je to:
a) miš,
b) pes,
c) medvěd.

KARLOVARSKÝ KRAJ
6. Na kopci v Karlovarském kraji stojí socha:
a) kamzýka,
b) koně,
c) ovce.
7. Na fotografii je dopravní situace (odtah
auta). Jaký rozhovor asi mezi osobami
probíhá? Doplňte /i, í, y, ý/ do mezer:

„Sl_šíš mě, neodtahuj m_ auto,
vezl jsem jen l_že do oprav_
a zp_tuji svědomí. Jsem asi slep_š,
zm_lil jsem se, značku jsem
nev_děl. Máte smůlu, pane, měl
byste mi v_kat. A nedělejte pov_k,
za ch_bu budete p_kat. Auto si
můžete v_zvednout brz_.“

PLZEŇSKÝ KRAJ
8. Ve městě Sušice se običejně každý víkend koná na náměstí velmi oblíbená akce. Je to:
a) farmářský trh,
b) představení loutkového divadla,
c) pouť.
9. Je zde také známá zoologická zahrada a některá zvířata z ní najdete i v té naší, modelové.
Jsou to:
a) mívalové,
b) lvi,
c) dinosauři.
10. Kde v Království jsme vyfotili tento obrázek?
Nápověda: slišeli jste už o rozhledně a televizním vysílači v jednom?
Model je:
a) v Libereckém kraji,
b) v Praze,
c) v Karlovarském kraji.

Podařilo se Ti nalézt a zakroužkovat správné odpovědi a máš podtrženo
i všech 9 pravopisných chyb v textu? Prima! Ted už stačí pracovní list jen
nadepsat Tvým jménem a odevzdat.

