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1. Test- Po odůvodnění doplň skupiny písmen bě/bje,vě/vje,pě,mě,mně
Kluci se dozv—děli, že v dev—t hodin bude zatm—ní M—sice. Chtěli proto vidět tento m—síční jev.
M—síc byl práv—v úplňku. Najednou se na jeho okraji ob—jevil tmavý stín. Kluci v—děli, že je to
zřej-- stín Zem--. Za chvíli skryl v—tšinu m—síční plochy. Budeš tomu rozum—t? Vypadáš rozu--.
Brzký od—zd, nový ob—v, dobrý ob—d, nebezpečný v—zd, p—na, hodina z—vu, operní p—
věc,výtvarné um—ní, zapo----l jsem domácí úkol.

Správné řešení:
Kluci se dozvěděli, že v devět hodin bude zatmění Měsíce. Chtěli proto vidět tento měsíční jev.
Měsíc byl právě v úplňku. Najednou se na jeho okraji objevil tmavý stín. Kluci věděli, že je to
zřejmě stín Země. Za chvíli skryl většinu měsíční plochy. Budeš tomu rozumět? Vypadáš rozumně.
Brzký odjezd, nový objev, dobrý oběd, nebezpečný vjezd, pěna, hodina zpěvu, operní pěvec,
výtvarné umění, zapomněl jsem domácí úkol.

Bodové vyhodnocení
Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod.
0-1
výborně
2
chvalitebně
3
dobře
4
dostatečně
Více jak 5 záporných bodů – nedostatečně

K zopakování látky
Doplň si vědomosti, např. využij učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998 str.44, Pravidel
českého pravopisu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita
výš uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU.

