
Přepiš do sešitu nebo vytiskni a doplň: 

 

1. Doplň předpony ob-, roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-. Uveď 

všechnymožné varianty.  

........................................ ……………………………………………………..chod  

................................................................................. ……………..kaz  

........................................ …………………………………………………….cenný 

 ...................................... ……………………………………………………..stihnout 

....................................... ……………………………………………………..pis  

...................................... ………………………………………………………kládat  

 

2. Utvoř podstatná jména s příponou -ství (-tví), - stvo (-tvo).  

vítěz ..........................................  

dítě ................................................ 

 mnoho ......................................  

lid ..................................................  

horník .......................................  

dělník ............................................  

šaty ...........................................  

už ...............................................  

voda ..........................................  

pták ...............................................  

 

3. Utvoř přídavná jména s příponou -ský, -cký (přídavná jména píšeme s 

malým písmenem). 

Vltava .......................................  

Turecko ......................................... 

Volha ........................................  

Švédsko .........................................  

Brod ..........................................  

Rusko ............................................  

Liberec ......................................  

Řecko ............................................  



Zábřeh .......................................  

Francie ..........................................  

Praha .........................................  

Slezsko ..........................................  

Olomouc ...................................  

Amerika ........................................ 

 Dobříš .......................................  

Alpy ..............................................  

Holandsko .................................  

Brdy ............................................. 

 

 4. Napiš v množném čísle rodu mužského životného (např. polský – 

polští, valašský – valašští). 

dobrušský ..................................  

brandýský ......................................  

švédský .....................................  

český ..............................................  

bělošský ....................................  

krkonošský .....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Doplň vynechaná písmena.  

 

a) ro__svícená lampa, na__poručík Novák, be__zubá dáseň, 

sportovní o__díl, be__zásadový člověk, ro__zuřený býk, 

na__zdvihnout skříň, po__důstojnická škola, o__tížný hmyz, 

na__měrná spotřeba, o__stojný výsledek, be__masý oběd, 

o__dechnout si po práci, po__dolované město, ro__klížená 

zásuvka, kruhový o__jezd, pře__skokan kapely  

b) ro__zářený obličej, be__mračné o__poledne, domovní o__pad, 

o__daný přítel, pře__stihnout soupeře, ro__kvetlé růže, ro__tržka 

mezi sourozenci, dlouhodobá o__jížďka, be__pracný zisk, 

ro__pažené ruce, o__trhnout díl poukázky, o__hroublé slovo, 

vzpoura po__daných, pře__platné časopisu, be__starostné mládí, 

o__starat si informace, ro__tomilé dítě  

c) Příšla rychlá o__leva a sníh ro__tál. Povolená o__chylka činí 0,1 

stupně. První na__šenci se začali scházet už za tmy. Nepo__vrtni si 

nohu! Vozík jsem o__tlačila až k o__padkovému koši. O__dací list 

je úřední dokument. O__kreslete si mapku do sešitu. Naše teta se 

po__robila o__tučňovací léčbě. Ro__dejte si sešity! Nezbyl čas ani 

na o__dech. Nejmenší děti o__sadily první řady. Oba bratři byli 

po__ílníky soukromého po__niku. Obdivovali jsme půvabné 

po__loubí. 

 d) Chránit životní prostředí je o__zvlášť důležité. Pavel o__sal úkol 

ro__skřípaným perem. Ty jsi nějak ro__čepýřená! Be__pochyby se 

o__staral po__pis svého na__řízeného. Pře__stavitelé města 

uvítali zahraniční hosty. O__čítat jsme se naučili už v první třídě. 

Čerstvé ovoce o__sahuje vitamíny. Petr pře__stihl Karla až v cílové 

rovince. Nikoho vědomě nepo__vedl. Poškozené po__patky vám 

opraví do tří dnů. O__loha pomalu tmavla. Na jaře všechno 

ro__kvetlo.  



e) Tuni__tí obchodníci navštívili veletrh v Brně. Veltru__ký zámek 

je obklopen rozlehlým parkem. Ture__tí řidiči překročili státní 

hranici. Víte, kde žijí Luži__tí Srbové? Laš__tí tanečníci předvedli 

své lidové tance. Festivalu se zúčastnili i rakovni__tí herci. 

Kněževe__tí pěstitelé chmele jsou letos spokojeni. Šumav__tí 

ochránci přírody dosahují dobrých výsledků. Obdivovali jsme 

klatov__ké karafiáty. 

 f) Norimber__tí soudci vynesli rozsudek. Indi__tí sloni pracují i v 

zemědělství. Španěl__tí pořadatelé zvlkádkli soutěž na výbornou. 

Svářeč__ké zkoušky se konají zítra. Minister__ký předseda 

odcestoval do zahraničí. Maminka se vyučila pán__kou krejčovou. 

Každý sportovec sní o olympij__kých hrách. Ukazoval nám, kolik 

námořni__kých uzlů už umí. Mnozí něme__tí panovníci ovlivnili 

naše dějiny. 


