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Anotace: Učitel na testu ověří základní znalosti ze základního stupně vzdělávání, zopakuje na cvičení  
znalost  českého pravopisu a schopnost prakticky použít, s přihlédnutím k specifickým potřebám žáků 
s deficitem dílčích funkcí 
Žák si prohloubí znalosti pravopisu, je schopen je použít v praxi 
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1.  Vyber velká či malá písmena, nesprávné škrtni 
Text z Lakomé Barky, J. Werich, Fimfárum/ 

Nic nesplete  člověka tolik jako jméno vesnice. Třeba Hhrdlořezy. Kdo se bojí do Hhrdlořez kvůli 
hrdlu, bojí se zbytečně, protože v Hhrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, Hhrdla neřežou o nic víc 
než jinde. Nedaleko Kkonstantinových Llázní je Vvesnice Úúterý. Přijďte tam ve Sstředu a jste zase v 
Úúterý. Šest dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Ddejvice, kdy ještě Ddejvice 
byly vesnicí, když z Ddejvic do Pprahy se chodilo buď Ppíseckou branou nebo oklikou po Ppražských 
ulicích. 
 
 



2. Tabulka hodnocení 
   
   1 chyba           chvalitebně 
   2 chyb              dobře  
   3-4 chyby         dostatečně  

   Více jak 4 chyby – nedostatečné 
 
3. Správné řešení 

Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. Třeba Hrdlořezy. Kdo se bojí do Hrdlořez kvůli hrdlu, 
bojí se zbytečně, protože v Hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, hrdla neřežou o nic víc než jinde. 
Nedaleko Konstantinových Lázní je vesnice Úterý. Přijďte tam ve středu a jste zase v Úterý. Šest dní 
v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, kdy ještě Dejvice byly vesnicí. Když 
z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou branou  nebo oklikou po pražských ulicích. 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita 
výše uvedená literatura. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 


