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

Nap-š m- brz-. M- ti vše v-l-číme v dop-se. V- máte naši důvěru. Na svou práci
budeš mus-t vždy pečl-vě m-sl-t. L-duška se radostí p-řila. Po obloze pl-nou blé mráčky. L-ška zadáv-la s-sla. Ob-vatelé vesnice se k nám choval- vl-dně.
Nas-til-jsme se se v-borným s-rem. Jeho s-n je neob-čejně b-strý a p-lný žák. Sček ulov-l někol-k m-ší. Nemáme mluv-t, co nám sl-na přinese na jaz-k.
Neklop-tni o stol-čku, není tu dobře v-dět. Chceme navštív-t V-soké Tatry.
2. Po doplnění podtrhni v textu slovesa
3. Kolik souvětí je v textu?
Řešení:

Napiš mi brzy. My ti vše vylíčíme v dopise. Vy máte naši důvěru. Na svou práci
budeš musit vždy pečlivě myslit. Liduška se radostí pýřila. Po obloze plynou
bílé mráčky. Liška zadávila sysla. Obyvatelé vesnice se k nám chovali vlídně.
Nasytili jsme se výborným sýrem. Jeho syn je neobyčejně bystrý a pilný žák.
Sýček ulovil několik myší. Nemáme mluvit, co nám slina přinese na jazyk.
Neklopýtni o stoličku, není tu dobře vidět. Chceme navštívit Vysoké Tatry.

Bodové vyhodnocení
Za každou chybnou odpověď 1záporný bod.
0-2
výborně
3-4
chvalitebně
5-6
dobře
7-8
dostatečně
Více jak 9 záporných bodů je nedostatečně

K zopakování látky
Doplň si vědomosti . Např. z učebnice Český jazyk, nakl.Septima,Praha 1998 str. 20, Pravidel českého
pravopisu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita
výše uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU.

