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1. Doplň i/y 

Četl jsem povídku o cyklistov_. V obchodě nabízeli levné mobil_. Tyto hřiby jsme našli mezi 

pařez_. V turistickém průvodci psali o zdejších obyvatel_ch. Krokodýl_ jsou velmi nebezpečná 

zvířata. Kolumbus a Amundsen byli významnými objevitel_. Královská koruna byla posázena 

drahokam_. Byli jsme na výletě s učitel_. Stará stavení bývala propojena s chlév_. Honem zavolej 

tátov_! Lovci byli napadeni hladovými lv_. Nad lesem krouţili jestráb_. 

 

2. Doplň –ě. -ně 
Soukrom__ hospodařil. Choval se nerozum__. Dům vyhlíţel tajem__. Neublíţil vědom__.Ţil 
skrom__. Maso je jem__ mleté. Šel strm__ do kopce. 
Cítila se tam příjem__. Myslel to upřím__. Tvářil se sebevědom__. Význam__ zasáhla do pořadí 
prvních závodnic. Stíţnost podejte písem__. Vzájm__ si pomáhali. Na tem__ modré obloze se 
objevily hvězdy. Zřejm__ to nevěděl. Zpívala dojem__. Uvaţoval jsi rozum__? 
 
 

3. Doplň:  
K vzájemnému porozum-ní při-pívá dobrá komun-kace. Ţác- byl- poučen- sv-m- třídním- učitel- o 
moţnostech 
dalšího stud-a. V-jádřete své m-šlenky slov-. Jej- ch sny se ro-pl-nul- a čekala je real-ta ob-
čejného ţivota. 
Ob-dval- jsme s přátel- ve v-hlášené čínské restaurac-. Tatínkov- se zastavil- hodinky. Nařezal- 
jsme pro bab-čku na zahrádce k-tic- mečíků. Klemp-ř v-rob-l okap- z poz.nkovaného plechu-. 
Jejich v-mysl- uţ m- nebav-l-. V neděl- jsme jel- za město do lesa a sb-ral- jsme houb-. V-lezl- 
jsme na v-sok- strom Zapom-l jsem si doma referát, který jsem si připravil na f-z-ku. Samozřejm- 
ţe jsme všichni odpov-dni za další v-voj naší planety. Nesm-me pl-tvat cenným- surov-nam-. Kdo 
proti nás-l-  něco nepodnikne, přisp-vá k jejho šíření. Um-lc- nejčastěji pob-vají v atel-éru se sv-m- 
díl-. Chameleon- se ţiv- kob-lkam-, moucham- a mot-l-. 
 

4. Oprav chyby, správné tvary napiš pod řádky textu: 
Mynulou neděly sme bili f zologické zahraďe. Nejdříf jsme se vidaly ke klecym ze lvi, tigry a  
 
pardáli. Pak nás zaujmuli papoušci, sovi a orly. Kdyš mně boleli nohy, sedly sme sy přet výběhy 
 
 a pozorovali ţirafy, gazely, a zebry. Prohlídku sme ukončili u terárijí z plazi. 
 
Spokojeni z víletem jsme odjeli domú, do františkovích Lázní. Naše auto škoda octavia nás  
 
bespečně dovezlo přet náš dům z roku 1929. Nachází se v ulici na ribníčku v lokalitě Háje. 
 
 

5. Doplň i/y: 
Při kurzu plavání jsme se učili spl-vat. První m-sto ve skoku v-sokém nám způsob-lo vel-kou 

radost. Čert je mou obl-benou nadpřirozenou b-tostí. Včely op-lují vel-ké mnoţstv- květů. Z budky 

se oz-valo p-pání s-kor. Hodiny na orloji odb-jely půlnoc. Udiveně z-ral na stádo jelenů. Starý 

rozbořený ml-n s rozb-tým ml-nským kolem nemůţe uţ nic naml-t.Popínavý svlačec pokryl cel- 

plaňkov- plot.Mal- medvědi jsou velm- hrav-. V lese pod starým- stromy jsme nacházel- houb-. 

Učil- jsme se zpaměti dvě Ţáčkov- básně. 

 


