
Čj VIII.A 27.4. – 1.5. 
1. Doplň ě/ je/ně 

V ___zd byl zavalen hromadou uhlí a já jsem v___děl, že m____ čeká p____kně velká dřina. 

Z pošty nám dovezli ob___mný balík. Když m____síc rozlije sv____tlo své po kraji, tak 

hv____zdy řeknou, že čas je jít spát. Ob___dnej p___t kv___tin. Choval se velmi 

nerozum___.Pom____ nky ve m___stech nerostou. Zapom___l ve škole i m____kkou  

tužku.Vojenský zb___h  nem____l při zátahu šanci. Zp___vák zpíval velmi p___kně. 

 

2. Doplň správný tvar zájmena já(kde jsou možné dva tvary, použij oba) 

Šel kolem m____ a dělal, že m____ nevidí. Tohle řešení se m____ vůbec nelíbí. To, jak se o  

m___ vyjadřovala,  m___ velmi vadilo. Říkala, že už m___ má plné zuby. Klidně si m____ 

mučte, stejně vám nic neřeknu. Měl jsi m____ nejdřív zavolat, že m___ chceš navštívit. 

Oběd m___ velmi chutnal, a tak m____ dali na cestu výslužku. Kdyby m___ tak pozvali, 

vůbec by m____ to nevadilo, naopak by m___ to potěšilo. Tolikrát m____ zklamal, že m___ 

to ani teď nepřekvapilo. Matka m___ koupila nový svetr, ale m____ se vůbec nelíbil. 

 

2. Souvětí pro níže uvedené úkoly 

 

Nad lesem u hromady kamení jsme zahlédli rezatou veverku, jak louskala lískové  

 

oříšky, které si tam schovala na podzim. 

 

A) V uvedeném souvětí urči slovní druhy 

B) V textu najdi podstatné jméno hromadné a urči jeho číslo. Uveď alespoň 3 další podstatná 

jména hromadná. 

C) Urči od jakého základového slova je odvozeno slovo lískové 

D) Urči slovesný vid u sloves : zahlédli -                louskala-             schovala – 

E) Urči mluvnické kategorie podstatných jmen : 

   pád  číslo  rod  vzor  

nad lesem 

u hromady 

oříšky 

na podzim 

F) Urči mluvnické kategorie přídavných jmen 

rezatou 

lískové 

 

G) Urči,jakými větnými členy jsou slova: 

kamení – 

jsme zahlédli -  

oříšky –  

na podzim –  

 

Vyplněný pracovní list zašli do konce týdne ke kontrole na kecinot@email.cz ! 
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