
SpCH2 – 8. roč. – Čj  

1. Doplňte čárky v souvětí: 

Potom jsme se plavili podél pobřeží Brazílie až jsme dorazili k ústí řeky.  

Protože už vál prudký jihovýchodní vítr museli jsme zakotvit v závětří u jakéhosi malého ostrůvku.  

Čekali jsme dokud se vítr neobrátí.  

Zatím zřejmě upozornili Portugalci guvernéra na pevnině že kolem břehů křižuje pirátská loď.  

Když jsme totiž míjeli přístav spatřili jsme jak právě vyplouvají na moře dvě velké válečné lodi.  

 Jedna z nich plula vysokou rychlostí a mířila k nám s jasným úmyslem si s námi promluvit. 

2. Doplňte čárky ve větě jednoduché i v souvětí: 

 1. Orel slétl dolů uchopil dívku do spárů a zmizel s ní v Černé skále která se před ním náhle otevřela a 

zase zavřela.  

2. S odchodem Pamut odešla z Nunikova obydlí všechna radost pohoda a spokojenost.  

3. Nikdo o tom co se stalo nemluvil ale všichni na ubohou Pamut mysleli všem chyběla. 

 4. Nejvíce ji postrádal Okpaj jenž se nemohl smířit s myšlenkou že by svou sestru neměl už nikdy 

spatřit.  

5. Kudy chodil tudy uvažoval jak ji osvobodit.  

6. Rád by se byl s někým poradil.  

7. Otce ani matky se ptát nechtěl darmo by se o něj strachovali. 

 8. Až si vzpomněl na starého šamana který znal všelijaká kouzla.  

9. Když umí zaříkávat nemoci vyhánět zlé duchy a přivolávat dobré proč by nepomohl Pamut ?  

(Upozornění : se nemohl smířit, by neměl spatřit, se nechtěl ptát – jsou slovesné přísudky.) 

3.  Doplňte znaménka, podtrhněte slova, která budou psána s velkým počátečním písmenem.  

1. jaké štěstí, že jsem přežil požár řekl si stonek 

 2. proč bych nemohl být něčím lepším tázavě se zeptal  

3. takovou bylinou bych chtěl být zvolal  

4. podívejme se, jak jsem se změnil a jaká jsem krásná těšila se sama ze sebe nová bylina  

5. strachy se rozhlížela a šeptala špatně, prašpatně jsem si vybrala  

6. ach zatoužila rostlinka takovou myší kdybych mohla být 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


