
SpCh2 – 9. roč. 

1. V tomto cvičení se zaměříš na vyjmenovaná slova.  

Podává v_nikající v_kony. Udělali jsme to neúm_slně. P_chavka je jedlá houba. V dop_se b_lo 
plno pravop_sných chyb. L_stopad a pros_nec jsou s_chravé z_mní měsíce. Hvězdy se bl_skaly a 
třp_tily. L_pové dřevo se hodí k v_řezávání. V_r je stále vzácnější. M_ša odem_kal velm_ opatrně. 
Zb_lo nám jen pět korun. Děti pob_haly a pov_kovaly. Brz_ nastane podz_m. Podezřelý byl 
dlouho v_sl_chán. Lovec nal_čil past na l_šku. Zm_je zm_zela v bl_zkém roští. Hlem_žď zahradní 
má hnědou ul_tu. Na L_sé hoře se dá dlouho l_žovat. L_da pol_vala prádlo vodou, aby b_lo b_lé. 
Sb_rejte léčivé b_l_ny. L_pa má nejpevnější l_ko. Rozm_slel jsem si to a nab_dku přijímám. Strýc 
se v ciz_ně bl_sl svými schopnostmi. Jídlo b_lo v_datné a s_té. V_dím, že m_ nevěříte.  

2. Urči ve větách větné členy.  

Žáci se vrátili z výletu.  

Z polí a lesů vane podzim. 

 Mnozí básníci líčí krásy podzimu.  

Z poraněného stromu prýští pryskyřice.  

Ondřej seděl ve svém pokoji.  

Můj budík se trochu zpožďuje.  

Jiřík stařečkovi za všechno pěkně poděkoval.  

Kovárnou znějí údery těžkých kladiv.  

Chybu způsobila zbytečná neopatrnost. 

 V některých městech u moře vznikají nové přístavy.  

Vypůjčil jsem si v knihovně zajímavé časopisy o zvířatech.  

3. Podstatná jména v závorkách dej do správného tvaru množného čísla.  

Na stole stál hrnek s (velké ucho)................................Maminka houpala Lukáška na 
(koleno)……………….. Byl by ji nosil na (ruka)....................Nedívej se jí do (oko) ....................Moje 
nákupní taška má prodřená (ucho)............................Konečně ucítil pevnou půdu pod 
(noha)......................Zraněný pocítil bolesti na (prsa).....................Vyděšeně na mě koukal 
(oko)...................... Sešit mu vypadl z (ruka) .............................Mám dva staré budíky s (uvolněná 
ručička)............................................................. Myslivec kroutil hlavou nad (nastražené pytlácké 
oko)……………………………………………………… Co to máš stále s (to 
ucho)?.........................................................Ospalého Honzíka nesl tatínek na 
(rameno)............................................... Klečel na (obě kolena) ..................................................... a 
prosil za odpuštění.  

4. Doplň i, y (shoda podmětu s přísudkem).  

Děti plakal_ , stromy se kácel_, dívky tancoval_, ptáci zpíval_, ryby plaval_, kostky spadl_, 
sněhuláci se rozpustil_, polévky vychladl_, tatínci nám pomáhal_, sestry to nezvládl_, hory se 
zasněžil_, draci vzlétl_, ptáci létal_, roky plynul_. Předpona S předpona VZ předpona Z Změna 
stavu Dokončení děje  



5. Doplň předpony s, z, vz.  

Pavel _lezl pomalu dolů. Letadlo prudce _létlo k nebi. Přetížená větev se _lomila. Hodina 
matematiky už _končila. Jablko _padlo na zem. Automobily _vážely řepu do cukrovaru. Děvčata 
_mazala nápis z tabule. Ježek se _točil do kolečka. Déšť _myl stopy po zápase.Ráno jsme _tyčili 
vlajku. Krupobití _působilo velké škody. Začíná hodina _pěvu a pan učitel bude _koušet. 
Podříznutý strom se _kácel. Na soutěž se _jeli žáci ze všech škol. Pavouk se _pustil na zem. 
Oheň znovu _planul. Letos jsem si na horách _lomil lyži a _ranil jsem si kotník. Kůň se divoce 
_pínal.  

 

 


