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

S-rovátka dětem obv-kle příl-š nechutná. Každá šelma potřebuje s-rové maso. Slyšel jsem 
v-t psa. Kůlnu zam-káme na v-sací zámek. Pod v-v-klaným pařezem v-kukovala  m-š. 
Nadřízeným osobám v-káme. Chlapec b-l ještě ve v-v-nu.     Záv-n m- zachutnal. V-tah je 
rozb-tý, musíme v-jít nahoru pěšky. M- tě l-tujeme. M-loš a Zb-něk se m- v-smíval-. L-ska je 



vodní pták s b-lou l-s-nou. Jste na om-lu. Brz-,brz-čko se vrátil-. V- sb-ráte známky? V-r je 
vel-ký pták. 

2. Kolik souvětí je v textu? 

3. Ve větě: Každá šelma potřebuje syrové maso -urči větné členy. 

 

 

 Řešení: 

Syrovátka dětem obvykle příliš nechutná. Každá šelma potřebuje syrové maso. Slyšel jsem 
výt psa. Kůlnu zamykáme na visací zámek. Pod vyviklaným pařezem vykukovala myš. 
Nadřízeným osobám vykáme. Chlapec byl ještě ve vývinu. Závin mi zachutnal.  Výtah je 
rozbitý, musíme nahoru vyjít pěšky. My tě milujeme. Miloš a Zbyněk se mi vysmívali. Lyska 
je vodní pták s bílou lysinou. Jste na omylu. Brzy, brzičko se vrátili. Vy sbíráte známky? Výr 
je veliký pták. 

2. Souvětí 2 

3.  Každá – přívlastek shodný, šelma – podmět, potřebuje – přísudek, syrové –přívlastek 
shodný,maso – předmět 4.p. 

 

 

Bodové vyhodnocení 

Za každou chybnou odpověď 1  bod. 

0-1           výborně 
2               chvalitebně 
3               dobře 
4               dostatečně 
Více jak 4 chyby  – nedostatečně 
 
K zopakování látky: 

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia 1993 

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. 

 



 

 

 


