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 Doplňte  b nebo p  
 

Hři_, zu_, hodně chalu_, Jaku_, du_, holu_, stro_, 

pohře_, chlé_, příko_, skle_, čá_, nástu_, šrou_, 

kvákání ža_. 
 

 Doplňte  d nebo t 
 

Jedovatý ha_, kabá_, kvě_, me_, zápa_ a výcho_, 

hra_, souse_,su_, příjez_ a odjez_, studený jako le_, 

medvě_, drá_, ho_ míčem, pohle_.    
 

 

 



 Doplňte  ď nebo ť 

 

Lo_, labu_, pouš_, necho_ pozdě, vysoká ze_, déš_, 

pamě_, probu_ se, 

nehla_ cizího psa, zapla_ nákup, le_, nevo_ nikoho 

za nos, ho_ co nejdál. 

 
 Doplňte  f nebo v 

 

Kožená obu_, mrke_, Rudol_, le_,o_ce, Žo_ka, hou_ 

špačků, láhe_,fotogra_, 

čaj z kopři_, chlé_, Jose_,čistý odě_, úsmě_, lidská 

kre_, pá_. 

 



 Doplňte s nebo z 
 

Pe_, prova_, vů_, mrá_, ove_,  obra_, řetíky_, Zu_ka, otá_ka, 

ča_,  schů_ka, úče_, bílý vou_, hlá_ky,  malá bří_ka,  

 

 Doplňte š nebo ž 
 

My_ky, drůbe_, kalu_, nů_, le_,  Ale_, mří_, ko_, strá_, kdy_, 

bě_,  mro_, nůky_, hruka_, podrá_ka, a,  mladý mu_, tu_ka, 

oří_ky, Eli_ka. 

 

 Doplňte  h nebo ch 
 

Sní_, pstru_, pra_, tr_, me_, le_ký, kře_ký, stra_, oře_, dlu_, 

ji_, ho_, kru_, hrá_, tvaro_, nocle_, Vojtě_, ro_. 

 



• Na výletě jsme byli v 

_raze.  

•_raha je hlavní město  

_eské _epubliky.  

•Navštívili jsme památky : 

_arlův  _ost, _ražský 

hrad, _áclavské náměstí, 

_árodní _uzeum.  

•Jeli jsme také _etrem. 

•Líbil se nám _rloj na 

_taroměstském _áměstí.  

•Lanovka nás vyvezla na 

_etřín. 
 
 
 
 



Jmenuji se :__________________. 

Mé příjmení :__________________. 

Narodil(a) jsem se v ____________. 

Bydlím v_____________________. 

Má adresa _______________________. 

Jméno a příjmení mých rodičů : 

Maminka_____________, tatínek___________. 

Babička se jmenuje__________________,  

děda se jmenuje__________. 

Jména mých sourozenců(kamarádů): 

____________________________. 

 



 Doplňte  chybějící písmena: 

 

M_  i v_  to um_me.           

Vrt_ m_  to hlavou.  

 

Chybí m_ v_počet.  

M_ jsme takoví. 

 

R_bí polé_ka m_ chutn_. 

Dej m_ to! 

 

M_  jsme v_děl_  sokol_  a 
orl_.      

M_  to pov_me.   

                     

 

 

 

V_pr_věj m_ o tom.     

M_ jsme tu. 

 

L_ž_ky m b_l_  m_lé.      

Zazp_vej m_.  

 

To m_ ted_ řekn_!  

M_  jsme o v_s sl_šeli.      

         

M_  v_me, že to v prozrad_te. 

Zb_tek m_ nech. 

 

 



 Doplňte  u, ů, ú 
 

včely vylétaly ze třech _lů,   

rozp_lený koláč,   

 

d_stojníci a podd_stojníci,   

ne_spěšný pokus o rekord,  

 

v_bec nikdo nez_stal na oběd,   

lázeňská k_ra,  

 

Mrazivý _norový den,      

z holubník_ se ozývalo vrk_,  

 

 

 

 

vrk_,   

rybář ulovil _hoře, 

  

možnosti zúrodnění p_dy,   

čerstvě ulovené _střice, 

   

sestoupili dol_ do _dolí,    

d_myslný zabezpečovací systém,   

 

namáhavá horská t_ra,   

z_staneme na horách týden,   

 

jede dom_   



Podstatná jména přiřaďte ke vzorům a 
doplňte  koncovky 

 

1. Kočky se s myškam_ (vzor:         ) nemají rády.        

2. V sobotu jezdíme na nákup do Kaufland_ (vzor:         ).        

3. Cvičení ps_  (vzor:         ) musí poslouchat příkaz_.        

4. Nejhezčí pozdrav jsme dostali od Ev_ (vzor:         ) 
z Vrchlab_(vzor:         ).        

5. Okna jsou chráněna sítěm_(vzor:         ).        

6. Koupili jsme kilo broskv_(vzor:         ).                   

7. Napíšu vám všechno na tabul_(vzor:         ).        

8. Opiš cvičení s deseti větam_(vzor:         ).        

9. Zajíc skotačil mezi hlávkam_ (vzor:      )  zel_(vzor:    ).        

10. Dělal tu práci s mnoha připomínkam_(vzor:         ).    
  

 

 



Podstatná jména přiřaďte ke vzorům a 
doplňte  koncovky 

 

1. Pod korunam_(vzor:         ).  stromů je chládek.        

2. Děti v lese hledají houb_(vzor:         ).      

3. Pod dub rostou hříb_(vzor:         ) s hnědými 
hlavičkam_(vzor:         ).        

4. Zajíci se schovávají ve křov_(vzor:         ).        

5. Trávili jsme neděl_(vzor:    ) s přátel_ 

 (vzor:    ).        

1. Přivezli jsme synov_(vzor:         )  z dovolené 
dárek.                    

2. Při kašl_(vzor:         )  si zakryj ústa.        

3. Jel jsem k přítel_(vzor:      ) do Bratislav_ 

 (vzor: ).        

9. Máme plné sklep uhl_(vzor:         ).        

10. Bavil jsem se s pořadatel_(vzor:         ).       
 



Rozhodni jaké napíšeš –  i,í/y,ý 

 

Obojetné souhlásky   Vzory podstatných jmen 

  

1. Hradní budov_ jsou obv_kle z kamene.      

2. Žížal_  v_padají jako červ_.        

3. Skl_zené obil_ pros_chá v ob_lných s_lech.       

4.  Hercův s_n měl herectv_ v krv_.        

5. V_soké topol _ se klátí ve větru.        

6. L_šák se pl_žil za slepicem_ .               

7. V_ndal kl_če z kaps_ a otevřel vrata stodol_.        

8. Automobil_  zastavily u bl_zkého ml_na.        

9. Lv_ se tiše pl_žili za antilopam_.        

10. Kvetoucí líp_ jsou obs_pané včelam_.   

 



Urči základní skladební dvojici (podtrhni podmět a 
přísudek) 

  

 Doplň koncovky příčestí minulého. 

A. Chlapci  nechtěl_   spát.  

B. Kuřata pobíhal_ po dvoře.  

C. Naši fotbalisté vyhrál_ v minulém zápase 2:1.  

D. Stromy se ohýbal_ pod nápory větru.  

E. Na obloze se objevil_ mraky a začalo pršet.  

F. Lovci se vrátil_ z lovu.  

G. Na mýtině se pásl_ srnky.  

H. Na zdi visel_ dva obrazy.  

I. Děvčata umyl_ po obědě nádobí.  

 



Metodika: 

Prezentace učební látky.  

Demonstrace úkolů a plnění úkolů žáků kolektivně. 

Úkoly – žáci mohou pracovat souběžně nebo samostatně do vytištěných 
pracovních listů. 

 

 

Citace: 

http://www.mojecestina.cz/testy/shoda-podmetu-s-
prisudkem/c2011022401-test--shoda-podmetu-s-prisudkem-8.html 

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky.6/ 

 

                                   Jazyk český pro 7.ročník 

                                      Mgr. Ladislava Zdražilová, 1.3.2012       
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