
1. Doplň i/y a urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí 

Stop___ po dávné rušivé i tvořivé činnosti horských ledovců jsou v Krkonoších, na Šumavě 

i ve V__sokých Tatrách. (  )Ve větší m___ře se na přetváření zemské kůry podílel___ 

pevninské ledovce.  (  )V___tr  zv___řuje drobné úlomkov___té částice zemského pláště a 

přem___sťuje je.  (  )V pouštích se v___tvářejí skalní přev___s___ , osamělé skál___jsou 

obrušovány  do hřibov___tého tvaru. (   )Naváté pohybl____ p___sky se zpevňují tím, že se 

postupně osazují trav___ nami, keři, a strom___.(   ) Usazeniny navátých p____sků se 

v___skytují v Polab___, na jižní Moravě a na západním Slovensku. (   ) V době evropského 

zalednění navál___ větry na jih od ledovce sprašové nános___. (   )U nás se spraše usadil___ 

zejména ve slovenských nížinách.(   ) 

 

2. a)V následujících souvětích urči u jednotlivých slov slovní druhy: 

 

Přestože naši protihráči měli zpočátku převahu, zápas jsme nakonec vyhráli. 

 

Řekli jsme Petrovi, aby za námi odpoledne přišel. 

 

b) Doplň správně velká písmena  

___tředozemní  ___oře  ___rancouzi   ___eská  ___ípa 

___akouská ___m    ___rňané   __eselý  __opec 

___ora   ___laník   ___otbalisté   __ámek  ___luboká 

___ražské domy   ___ aponci   ___ichý ___ceán 

___es __áholec   ___ratrovi spolužáci __rad ___uchlov 

 

c) K uvedeným slovům připiš 3 slova souřadná a pak připiš slovo nadřazené 

holub _____________________________________        __________________ 

bonbon ____________________________________ ___________________ 

tužka______________________________________ ____________________ 

 

d) K uvedeným slovům uveď opozita (slova opačného významu) 

tma ____________  bílá  ____________ rychle______________ 

pěkný___________  sedět____________ první_______________ 

muž ____________  konec____________ pravda _____________ 

pilný____________  smutek____________ zlý ________________ 

 

e) Z úvodních souvětí urči mluvnické kategorie uvedených jmen 

   pád  číslo  rod       vzor 

protihráči 

převahu 

zápas 

Petrovi 

f) Které z následujících vět jsou pravopisně správně 

A) Pes ležel mezi nohama stolu. B) Na kamení se vyhřívaly ještěrky a hadi. C) V Austrálii 

zhořela velká část lesů. D) Celníci objevili tajnou schránku s drahokami. E) Lasičky se živí 

myšmi a hraboši. F) Pozoroval jsem jich při horlivém ůklidu třídy. 

 

Vyplněné úkoly zašli do konce týdne na adresu kecinot18@email.cz 

mailto:kecinot18@email.cz

