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Mgr. Ladislava Zdražilová                                                  vytvořeno 15.3.2013 v Bruntále 



1. Urči základní skladební dvojici, napiš holou větu. 

Jana  píše domácí  úkol.                            Jana píše. 

Jirka dokončil práci jako první.   ________________________ 

Telata skotačila v ohradě.          ________________________ 

Kluci hrají hry na počítači.         ________________________ 

Holky tancují moderní tance.      ________________________ 

U moře hřeje sluníčko.               ________________________ 

Jakub zalévá záhony.                  ________________________ 

Děda si pokuřuje v křesle.          ________________________ 

 

2. Urči základní skladební dvojici,doplň i-í/y-ý (postupuj dle příkladu) 

Srny se pásl- na louce.    podmět – srny -rod ženský, přísudek -se pásly 

Kohouti kokrhal-.                     _____________________________ 

Sněhurku přivítal- trpaslíci.    _____________________________ 

Děti sbíral- borůvky.               _____________________________ 

Holčičce tekl- slzy po tváři.    _____________________________ 

Kapky rosy se třpytil- v slunečním svitu. _____________________ 

Úkoly byl- napsány bez chyby.  ___________________________ 

Přišl- jsme pozdě.                     ____________________________ 

Sokoli lovil- myši.                      ____________________________ 

Komáři nás u rybníka štípal-.     ____________________________ 



3. Červeně podtrhni několikanásobný podmět- urči rod 

podstatných jmen a zeleně podtrhni přísudek, zdůvodni 

koncovku příčestí minulého: 

Hlemýždi a slimáci nám okousali úrodu. 

Učitelé, učitelky a děti jeli na výlet. 

Tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdily ve větších městech. 

V nákupním středisku pracovaly prodavačky, učnice a pokladní. 

Na louce pobíhali ovce, krávy, kozy a koně. 

 

4.  A) Roztřiď podstatná jména do společných skupin : 

babička, cibule, školník, sestra, bratr 

brambory, děda, video,  lednice                   1 

tužky, pero, pastelky, vařečka pravítko 

pohovka, ředitelka, obrazy, otec, česnek 

lampa, sklenice, příbory, televize                 2 

řepa, uklízečky, kuchařky, učitelé, mamka 
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B) Ze skupin utvoř několikanásobný podmět a užij ve větách:. 
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5. Urči několikanásobný podmět a doplň koncovky příčestí 

minulého: 

Ženy, muži, starci a stařenky s nadšením tleskal- učinkujícím. 

Kuřata, housata pípal- na dvorku. 

Holky, malé děti i kluci se pohyboval- ve stejném rytmu.  

Počítače a notebooky byl- rozprodány. 

Zdravotní sestřičky a lékařky pečoval- o nemocné děti. 

Na koncertě zpíval- známí zpěváci, zpěvačky. 

6. Pozorně čti následující věty, zdůvodni si pravopis!  

Poté si věty zakryj a pokus se napsat podle diktátu. 

 

1. Přišly první mrazíky. 

2. Ovce pásli dva pastevci. 

3. Chlapci hráli kopanou. 

4. Koně a kobyly se dali do klusu. 

5. V akváriu se pohybovali hvězdice, mořští koníci a neonky. 

6. Záchranáři a záchranářky se spustili do propasti. 

7. Abychom začali, musíme být připraveni! 

 

       Diktát 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 



 

 


