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1. Po odůvodnění doplň neúplná slova/ i,y/

Kouření je zlozv-k. V-žle je plemeno m-sl-veckého psa, ale často se slovem vžle označuje hubené dítě. Nastal podz-m a b-lo s-chravo. Peřiny matka přespala do pěkných s-pků. Kvočna se čep-řila a v-strašeně kvokala. Kohout našel
zab-tého slep-še a v-tězoslavně v-z-val slep-ce k hodování. Nam-dlete si taky

obl-čej. Studna téměř v-schla a rostl-ny na zahrádce us-chají. B-lo b- vše vborně dopadlo.
2. Po doplnění podtrhni v textu podstatná jména.
3. Kolik souvětí je v textu?

Kouření je zlozvyk. Vyžle je plemeno mysliveckého psa, ale často se
slovem vyžle označuje hubené dítě. Nastal podzim a bylo sychravo. Peřiny
matka přesypala do pěkných sypků. Kvočna se čepýřila a vystrašeně kvokala.
Kohout našel zabitého slepýše a vítězoslavně vyzýval slepice k hodování.
Namydlete si taky obličej. Studna téměř vyschla a rostliny na zahrádce
usychají. Bylo by vše výborně dopadlo.
Řešení:

Počet souvětí: 5

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

K zopakování látky
Doplň si vědomosti např. z 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.

