
 

 

 

1. Doplň i/y,mně/mě: 

 

Obyvatelé starob_lé pevnosti se tvářil_ taje__ě. Brz_čko nás zase přijeďte navštívit. Bol_  

mě v krku, protože jsem včera pol_kal studenou zmrzl_nu. Sl_šel_ jsme všechno, co říkal_  

děvčata. Třp_tí se jako drahokam_, než je slunce nev_suší. Je tě_ké chovat se upří__ě. 

 

2. Doplň s/z: 

 

 Ovoce se brzy _kazilo a _červivělo. Znovu v něm _kypěl hněv. V místnosti byly _tažené 

rolety. Kdy to _končí?  _chopte se! Na římse se _létlo několik holubů. Mlhy zahalily _tichlý 

kraj. Zastupy lidí se _hromáždily na náměstí. Dědeček _hrabal listí. _tratil peníze. Prázdniny 

už _končily. 

3. Doplň y/i: 

 Smrky voněl_. Kos_ zpíval_. Houbaři prohledával_ křov_. Ve stínu bříz_ se skrýval_ hřib_.      

Na pasece sbíral_ chlapci maliny. V mláz_ odpočíval_ jeleni. Sysl_ se schoval_ . 

 

4. Doplníš správně čárky do těchto vět? 

 

V úrodných nížinách se pěstuje pšenice žito ječmen a kukuřice. 

Mluvil pomalu klidně s pečlivou výslovností. 

Je to zajímavá ale velmi náročná kniha. 

To je věc těžká ba nemožná. 

Pršelo sice mírně ale vytrvale. 

Některé plody jsou jedovaté a proto nepoživatelné. 

 

5. Doplň y, i v koncovkách přídavných jmen: 

 

a)vesel- chlapec, drz- žák, mezi štíhlým- topoly, Karlov- rodiče, drav- ptáci, se strýčkovým- 

sousedy, ps- bouda, s bílím- psy, potkal Petrov- spolužáky, ciz- člověk, želv- mládě 

 

b)Dědečkov -   brýle se rozb – l - . Připomněl-  jsme Petrov-  , aby koupil pečivo. Přijdou 

Petrov -spolužáci. Pozdravuj Petrov-  spolužáky. Těšil se na setkání s Petrov-m-  spolužáky. 

Jsou to Petrov-  rodiče. Potěšila nás návštěva Milanov – ch spolužáků. 

 

 6. Do vět doplň správně interpunkci. 

 

a) Honza včera ani nepřišel ani o sobě nedal vědět.  

b) Zúčastnili jsme se basketbalového turnaje nebyli jsme však úspěšní.  

c) Jana seděla u počítače  který před malou chvílí otevřela a četla zprávy.  

d) Odvedl dobrou práci a proto dostal zaslouženou odměnu. 



e) V Anglii se učil cizí jazyk a zůstal tam dva roky pracovat.  

f) Slušně se omluvíš nebo se se mnou už nebav. 

g) Přestože jsme ho několikrát varovali neposlechl nás.  

h) Vzbudil se sám a když kamarád  vstoupil do pokoje rychle se posadil.  

 


