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1. Doplň i,/í a y/ý.

Hory nad městem byl_ černé. Dřevorubci pokácel_ stromy na bocích hor. Rostl_ tu mal_ny, 

kapraď a tráva. Mnoz_ si to radš_ rozm_slel_. Ženy sedával_ u potůčků. Rodáci z dědiny vzpo-

mínal_ na zašlé časy. Staré hrady se hemž_l_ strašidl_. Dědečkov_ se kl_žil_ oči. V místní galerii 

se shromáždil_ zájemci o v_stavu. Slav_k svou p_seň pěl. V_dáte se s Novákov_m_? Sv_šti po 

zimn_m spánku v_lezl_ ze svých nor.  Kup nov_ v_sac_ zámek. 

Pořá__ se do něj ve škole __trefovali kv__li křiv__m zub__m. Poch__buji, že se závodu z__čast-

ní. Nikdo při ro__dělování odm__n nepřišel __krátka. Čeká ji v__znamná __kouška. Zřejm__ si 

mi nerozum__l. Petr v__niká ve čtení i násob__lce. Ob__vil se i s de__íkem v ruce. Kr__tí maso 

je velmi zdravé. V__sledky nám __dělí ve večerních __právách. __pěnlivě ho prosila, aby jí 

o__pustil. V__skot dětí jsme sl__šeli i pře__ zeď. 

2. Doplň vynechaná písmena.

4. Doplň předpony s-, z-, vz-.

Letadlo __létlo se spožděním. Už jste __balení? __lepšil se v matematice, ale v češtine se __hor-

šil. V místní továrně __pracovávají dřevo. Dává si záležet na svém __hledu. Byl tak unavený, že 

se __valil do postele a hned usnul. Z prodeje __táhli nebezpečný výrobek. __padané listí rozfou-

kal vítr. Bylo to __hledání po mnoha letech. Po svatbě si __měnila příjmení. Při __čítání hlasů 

udělali chybu. Oheň __plál rychle. Podzim listy __barvil do žluta a hněda. __pamatujte se!

5. Doplň tvary zájmena já.

___ se tam nechce. Nikdo se ___ na nic neptal. Budete to muset udělat beze ___. Podej

___ to. Požádal ___ o to. Nemluvil o ___?  Zase si ____ dobírali. Přijď ke ____ na návštevu.

6. Převeď do množného čísla.

blízký přítel _____________________________

papírový drak ____________________________

výborný plavec ___________________________

pražský starosta __________________________

bavlněný svetr ___________________________ 

irský básník  _______________________________

veselý kostým _____________________________

odvážný rytíř ______________________________

španělský turista ___________________________

maličký ptáček _____________________________

3. Přepiš první větu ze cvičení 2 a urči slovní druhy. 


