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PRACOVNÍ LIST    Jméno: _________________________ 

 

Slova spisovná a nespisovná 2 

1. Zakroužkuj slova nespisovná a na řádek k nim napiš 

spisovné synonymum.  

 

 

 

 

 ____________ - ________________________________ 

 ____________ - ________________________________ 

 ____________ - ________________________________ 

 ____________ - ________________________________ 

   ____________ - ________________________________ 

   ____________ - ________________________________ 

   ____________ - ________________________________ 

 

2. Podtrhni spisovnou variantu. 

 

3. Vyhledej význam těchto nespisovných slov ve Slovníku 

nespisovné češtiny. 

Blemcy - ___________________________________________________ 

Aušus - ____________________________________________________ 

Cajdák - ___________________________________________________ 

hoďka kočka taška blikačka  kino  

ahojky  párek  polívka  člobrda hokej 

delfín foťák  kakao  keř  papír fotbal

 auťák 

Po dvoře běhal houser/húser. Ozvala se velká 

rana/rána. Musíme koupit/kúpit nové boty. Moniku 

bolí břuch/břicho. Šli jsme inší/jinačí/jinou 

cestou. Štyry/čtyři bez dvoch/dvú/dvou je dva. 

Všechno popletla/poplantala. 

 



4. Přečti si text, vyhledej v něm slova nespisovná. Přepiš 

věty spisovně. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Napiš co nejvíce nespisovných slov týkajících se těchto témat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V aquáči jsme byli 

furt ve vodě, ale 

taky jsme hráli 

voliš. Kája přines 

hustou mičudu, tak 

jsme čutali. Na 

vízu měl basu 

z angliny, ale 

chytit dělovku umí. 

ŠKOLA 

př. matika 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

RODINA 

př. ségra 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



ŘEŠENÍ: 

1. 

 

 

 

 

 

 

Hoďka – hodina 

Blikačka – světla na kolo 

Ahojky – ahoj 

Polívka – polévka 

Člobrda – člověk 

Foťák – fotoaparát 

Auťák – auto 

 

2. 

 

3.  

Blemcy – hloupé, bezobsažné řeči 

Aušus – nepodařený výrobek 

Cajdák – pomalá hudební skladba 

 

hoďka kočka taška blikačka  kino  

ahojky  párek  polívka  člobrda hokej 

delfín foťák  kakao  keř  papír fotbal

 auťák 

 

Po dvoře běhal houser/húser. Ozvala se velká 

rana/rána. Musíme koupit/kúpit nové boty. Moniku 

bolí břuch/břicho. Šli jsme inší/jinačí/jinou 

cestou. Štyry/čtyři bez dvoch/dvú/dvou je dva. 

Všechno popletla/poplantala. 

 



4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V aquaparku jsme 

byli pořád ve vodě, 

ale taky jsme hráli 

volejbal. Karel 

přines skvělý míč, 

tak jsme si kopali. 

Na vysvědčení měl 

pětku z anglického 

jazyka, ale chytit 

ránu umí. 

ŠKOLA 

př. matika 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

RODINA 

př. ségra 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

ŠKOLA 

př. matika  

čeják/čeština 

ájina 

žákajda 

úča 

výtvarka 

příroďák 

RODINA 

př. ségra  

brácha 

mama 

tata 

dědula 

babča 

véča 

V aquáči jsme byli 

furt ve vodě, ale 

taky jsme hráli 

voliš. Kája přines 

hustou mičudu, tak 

jsme čutali. Na 

vízu měl basu 

z angliny, ale 

chytit dělovku umí. 
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