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Anotace:   Pomocí materiálu si žáci aktivizují a upevňují učivo pravopisu 
formou korekturního cvičení – vyhledáváním chyb. Cvičení 
obsahují pravopis párových souhlásek na konci a uvnitř slov, 
skupin bě / bje, vě / vje, mě / mně , předpon s- / z – . 
 
 

   

 



Párové souhlásky na konci a uvnitř slov 

 

Označte   ANO    – řádek, který je napsán bez pravopisné chyby 

Označte    NE     - řádek, který je napsán s pravopisnou chybou 

 
 1. loďka na řece, ostré nůžky, přezpolní běh 

 

 2. mnoho chyb, dlouhé nechty, hlávky zelí 

 

 3. zlomená tužka, úspěšná zkouška, mimoškolní kroužky 

 

 4. mnoho ozdob, úzký průsmyk, zajímavé knížky 

 

 5. košatý dub, vytržený zub, prutký liják 

 

 6. radostný pozdrav, správná odpověď, krátký provas 

 

 7. oprýskaná zeď, železný řetěz,  bílý holub 

 

 8. zralý plod, zeleninová polévka, blízký přítel 

 

 9. srážka vozidel, cizí špech, velký hlad 

 

10. cenný obraz, hromádka uhlí, kuchyňský dřes 

 

11. nevrlý soused, zřídka, obtížná překážka 

 

12. lesní škůdce, malá žabka, těžko dýchal 

 

13. vysoká věž, výlov kaprů, klubko nití 

 

14. slatký dort, druh dopravy, tvůj osud 

 

15. krvavý obvaz, křížovka o ceny, pustý ostrov 

 

16. mokrý sních, nebezpečný úraz, rezavý šroub 

 

 



Skupiny bě / bje, vě / vje, mě / mně: 

 

Označte   ANO    – řádek, který je napsán bez pravopisné chyby 

Označte    NE     - řádek, který je napsán s pravopisnou chybou 

 

 1. osamělá žena, květina  slaměnka, běhat v parku 

 

 2. změřit oběm, odběr krve, současný svět 

 

 3. modrá poměnka, zlatý přívěšek, ostraha objektu 

 

 4. výtvarné umění, odběr plynu a elektřiny, královnin vějíř 

 

 5. malé nedorozumění, zapoměl jsem, najet na mělčinu 

 

 6. proměnlivé počasí, čisté svědomí, objetavý člověk 

 

 7. jeho vědomosti, rozumět fyzice, zlomená větev 

 

 8. pověsit kabát, všechny lidské vjemy, největší úspěch 

 

 9. chovat se neskromně, včerejší obědnávka, vjezd do tunelu 

 

10. oběd  v jídelně, téměř vyhrát, příjemě odpočívat 

 

11. naběračka polévky, dojemně naříkat, kromě nás 

 

12. oběhnout hřiště, objevit lék, nezaměstnaný dělník 

 

13. dobrá pamět, vypočítat průměr, láskyplné obětí 

 

14. pevně věřit, běloši a černoši, věnovat se dětem 

 

15. výběr dovolené, železniční návěstidlo, zbjesilý nápad 

 

16. soběstačná dcera, chybět ve škole, sběr papíru 

 

 



Předpony s- / z –  
 
 
Označte   ANO    – řádek, který je napsán bez pravopisné chyby  

Označte    NE     - řádek, který je napsán s pravopisnou chybou 

 

 1. náhle ztichnout, ztrávit dovolenou, velké shromáždění 

 

 2. sbírat houby, slepit vázu, zkoumat příčiny 

 

 3. shlédnout představení, smísit s vodou, sužovalo je sucho 

 

 4. svěření úkolu, zmotat hadici, zbytečná obava 

 

 5. ztracená náušnice, cesta se sužovala, změna nálady 

 

 6. rána srostla, celodenní zhon, ztvárnit roli 

 

 7. vojenský sběh, škodlivé zplodiny, svolat všechny do sborovny 

 

 8. zkrátit vlasy, hlasitý zpěv, písemná zkouška 

 

 9. shoda v rodě, sběr surovin, dětský sbor 

 

10. dobrá správa, slepý houslista, zprostit viny 

 

11. shořel stoh slámy, spustlá zahrada, celní správa  

 

12. zpomalit krok, scvrklá jablka, zbít ptákům budku 

 

13. spropitné číšníkovi, být zticha, seškrábat lak 

 

14. smýt špínu, způsob života, zbalit kufr 

 

15. zfilmovat příběh, zkazit náladu, sbrousit starý nátěr 

 

16. vydat stvrzenku, zjednat pořádek, neztěžovat si mámě 

 



ŘEŠENÍ 
 

 

Párové souhlásky na konci a uvnitř slov: 

ANO –  3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15  

NE –     1 - přespolní běh, 2 -  dlouhé nehty, 5 - prudký liják, 6 - krátký provaz, 

            9 - cizí špeh, 10 - kuchyňský dřez, 14 - sladký dort, 16 - mokrý sníh 

 

 

Skupiny bě / bje, vě / vje, mě / mně: 

ANO –  1, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 

NE –     2 - změřit objem, 3 - modrá pomněnka, 5 - zapomněl jsem, 6 - obětavý  

            člověk, 9 – včerejší objednávka, 10 - příjemně odpočívat, 13 - láskyplné objetí, 

            15 - zběsilý nápad 

 

 

Předpony s- / z - : 

ANO –  2, 8, 9, 13,15 

NE –     1 - strávit dovolenou, 3 - zhlédnout představení, 4 - smotat hadici,  

        5 - cesta se zužovala, 6 - celodenní shon, 7 - vojenský zběh, 

            10 - dobrá zpráva, 11 - zpustlá zahrada, 12 - sbít ptákům budku, 
        14 - sbalit kufr, 16 - nestěžovat si mámě 


