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

Hadi neustále vystrkoval-jaz-čky a tak čichal-. Kolik jaz-ků um-š? Brz-, brz-čko
budeme doma. Dítě se třáslo z-mou. Z-skal jsem do sb-rky nové známky. Při
v-robě s-ra vzniká s-rovátka. Ve sv-tilně byla sv-čka. S-rov-nka je chutná
houba. Vzl-kající Zb-něk lék v-pl-vl, protože b-l hořký jako pel-něk. Pálí ho
dobré b-dlo.Dováděl- jako malé děti na p-skov-šti, v-skal- a pov-koval-. Z-tra

budeme mus-t brz-vstát a vyraz-t na v-let do Kam-ka nad Vltavou. Na řece bvají zrádné v-ry.
2. Po doplnění podtrhni v textu podmět a přísudek
3. Kolik souvětí je v textu?
Řešení:

Hadi neustále vystrkovali jazýčky a tak čichali. Brzy, brzičko budeme doma.
Dítě se třáslo zimou. Získal jsem do sbírky nové známky. Při výrobě sýra
vzniká syrovátka. Ve svítilně byla svíčka. Syrovinka je chutná houba. Vzlykající
Zbyněk lék vyplivl, protože byl hořký jako pelyněk. Pálí ho dobré bydlo.
Dováděli jako malé děti na pískovišti, povykovali a výskali. Zítra budeme
musit brzy vstát a vyrazit na výlet do Kamýka nad Vltavou. Na řece bývají
zrádné víry.

Počet souvětí: 5

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

K zopakování látky
Doplň si vědomosti :
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