
učebnice str.13/cvičení 2 

bída – slon – smrk – kniha – útěk – řezník – moudrost – krása – ozvěna 

– maceška – paměť 

 

učebnice str.13/cvičení 3 

dřevěný koníček – koníček sbírání známek 

řízení letadla se učí člověk dlouho – rozbilo se řízení auta 

zamiloval se na první pohled – poslat domů pohled z hor 

 

učebnice str.14/cvičení 5 

Škola sm_ku, důležitý průsm_k, hroz_nky, silné l_tko, nový v_kýř, 

hb_tý pohyb, v_nutí elektrického motoru, dě_ký v_skot, jasný třp_t, 

mladý slep_š, hlasitý s_kot, pel_něk, mlsný jaz_ček, psí v_tí, hlem_ždí 

tempo, p_skovcová skála 

 

HOUSLE  -  PARDUBICE  - VÍNO – NŮŽKY  - PAPÍR  - 

KRKONOŠE – DĚLNICTVO – STROMOVÍ – MLÁDEŽ – 

KALHOTY – MLÉKO 

 



učebnice str.15/cvičení 2,3 

SLOVO HROMADNÉ LÁTKOVÉ POMNOŽNÉ 

narozeniny    

zlato    

obecenstvo    

povidla    

Čechy    

zelenina    

brusle    

dříví x   

vrata   x 

pivo    

hmyz    

kamna    

káva  x  

nábytek x   

sníh    

dveře    

učebnice str.28/cvičení 2 

Prázdniny jsme _trávil_ u bab_čky v Břeclav_ . Cesta z Opav_ do 

Ostrav_ je lemována lipam_ . V Mladé Boleslav_ se vyrábějí 

automob_ly. C_klistická ste_ka vedla do Chrudim_ . V Čáslav_ jsem se 

potkal se společnými znám_mi. Úval_ leží nedaleko Prahy. Petr dostal 

v_hodné zaměstnání v Příbram_ . Jan Žižka zemřel u Přib_slav_ . 



Celkov_ obraz hry reprezentace fo_balistů _eské _epubliky _kreslila udělená 

červená karta.  Ce_ý obraz _olandského malíře v_sel uprostřed stěny pokoje. 

Služební cesta do Brna se vydařila. Úzká cesta se v_nula až na vrchol hory. Žáci 

procvičoval_ psaní zdvojených souhlásek. Listonoš doručil psaní včas. 

 

1) Doplň vynechané pravopisné jevy. 

2) Vysvětli významový rozdíl mezi dvojicemi stejných slov, která jsou podtržená. 

3) Vysvětli mluvnický rozdíl mezi slovy služební a celkový. 

4) Urči pád u slov obraz a zdvojených. 

5) Vypíš z vět slovo složené. 

6) Rozděl slovo zdvojených na části a pojmenuj je. 

7) Napiš synonymum ke slovu reprezentace. 

8) Urči slovní druh: udělená - uprostřed - včas 

9) Urči vzor: fotbalistů - malíře – pokoje 
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