
 

A/ SLOVNÍ DRUHY: 

1. Ve větách jsou některá slova nahrazena číslicí, kterou označujeme slovní 

druh. Tuto číslici nahraď vhodným slovním druhem: 

Dnes jsme 5 ___________________ v kině 1 ____________________, ve 

kterém hrál 2_____________________ roli Vojta Dyk. Maminka přišla 7 

_______ práce 8________ pustila se do vaření. Za chvíli 5 

_____________________ celým domem večeře. Z té vůně jsem 

poznal, že budeme 5 ______________ k večeři smažený sýr 8 

________ brambory a okurkovým 1 _____________________. 

3____________ tatínek si pochvaloval: „To máme 6 ____________  

k večeři dobrotu.“ Moje malá sestra Anička se mračila. Podle 3 

_________ byla lepší včerejší 2 ____________________ kaše 7 _______ 

skořicí. „9 __________ by byl místo 2 _______________________ salátu 

pudink.“ „Není na světě člověk ten, aby se 5 _____________________ 

lidem všem,“ posteskla 3 ________ maminka. 

 

B/ PODSTATNÁ JMÉNA: 

1)Doplň u podstatných jmen správný rod a vzor:  

březen –  

fotograf –  

štětec –  

klec -  

višeň –  

obrazovka –  

vosk –  

 

tulipán –  

milionář –  

řeč –  

říkadlo –  

letiště –  

dítě – 

 

 

2. Doplň slovní spojení:  

na obou pískovišt___, předpověď počas___, oprava obuv___, srna se srnč___, 

nad vrchol___ hor, o našich učitel___, nad korunam___ stromů, se známými 

spisovatel___, místnost se zrcadl___, zaplatil peněz___, velké dobrodružstv___, s 



těžkými zavazadl___, k vysněným cíl___, kompot s jahodam___, nepatrné 

pohyb___, s prázdnými pytl___, v naplněných lahv___, z nedaleké Příbram___, 

s pevnou vůl___, nad námi krouží jestřáb___  

 

3. Představ si, že ses ocitl na návštěvě v zoologické zahradě:  

V...tejte v naší pravop...sné ZOO! Malé upozornění na začátek: nes...pejte 

s...korkám zb...tky s...rů, nes...čte na s...čka a nepl...vejte na hlem...ždě. Jsou 

b...střejší a hb...tější, než si m...sl...te. Na v...vrácené v...šni pov...kuje v...rek 

V...tek, protože ztratil v...dličku, kterou si přichystal na b...lou m...šku Anežku. 

Jeho v...dina chutné a s...té večeře se pomalu rozpl...vá a on si bude muset 

zv...knout na jiné stravovací náv...ky. S...sl...k Tom...k sb...rá zásoby os...va, už 

brz...čko se chystá zaz...movat. Na javoru bab...ce v...sí netop...r Lum...r a pod 

ním u potůčku v...noucího se kolem vzl...ká m...val ...van. Uplavali mu l...n i 

v...za, které si um...l k večeři. Která další zvířata s i/y v názvu nebo jménu by 

mohla bydlet v naší ZOO?  

4. Jsi zvědavý, jestli jsi hádal dobře? Pusť se do doplňování a uvidíš.  

V...sokou trávou se prosm...kl slep...š s novou přítelkyní, nedosl...chavou zm...jí 

Em...lií. Pobl...ž v us...chajícím b...lí na nás ohrnuje p...sk kob...la Kam...la. Je 

hubená jako v...žle, má totiž potíže s přežv...kováním kvůli svým v...v...klaným 

zubům. Ve v...kýři nedaleké v...žky sedí papoušek Fanoušek a čep...ří se před 

sl...čnou slep...cí Al...cí, která se p...šní l...sými l...tky. Op...ce se ve své v...běhu 

navzájem v...skají a v...b...rají si z kožichů otravný hm...z. L...ška El...ška si 

zvědavě prohl...ží rozb...tý sm...čec, který zde pozb...l hudbu m...lující m...slivec 

P...vrnec. Na africkou v...heň zv...klý buvolí b...ček Pep...ček klop...tá kolem 

svého nového příb...tku, všem ob...vatelům ZOO v...ká a se vším nadělá 

spoustu cav...ků. Na bl...zké v...v...šenině hlas...tě v...je hyena Alena na 

ub...vající měsíc. Tímto pohledem naše prohl...dka končí a m... se těšíme brz... 

na v...děnou!  

5. Doplň koncovky podstatných jmen a doplněná slova přiřaď ke vzorů.  

Na jaře vesele štěbetají kos...................................  

Po neb... ………………………letěly volavky.  

Babička bydlela celý život na vs... …………………… 

Královnin náhrdelník byl posetý perlam... …………….a drahokam... ………….. 

K Vánocům neodmyslitelně patří jmel... ……………………… 

Při sekání trávy je dobré mít dobře nabroušené kos... ……………………….. 

Na louce se pásly ovce s jehňat... …………………………. 



6. Doplň do slovních spojení / podle podstatného jména/ přídavná jména se 

správnými koncovkami: 

/automobil/................................ závodníci  

/šípek/...................................... čaj  

/ryba/...................................... ploutve 

/pes/....................................... bouda  

/fotbal/................................... nadšenci  

/polévka/................................. koření  

 

 

 

 

/želva/..................................... vejce  

s /děti/.................................... hrami  

/růžová/.................................. plameňáci 

/páv/....................................... pera 

/hokej/.................................... šampon  

/prase/.................................... tuk 

 

C/ ČÍSLOVKY 

1. Vyskloňujte číslovky dvě, tři, čtyři. 

1.pád dvě sestry tři kuřata čtyři psi 

2.pád 

3.pád 

4.pád 

6.pád 

7.pád 

 

2. Doplňte správné tvary číslovek. 

Před příchodem nového spolužáka bylo v naší třídě 22 _________dívek a 

11________ chlapců. 

Představení trvalo do 3________hodin. Za 5_____jízdenek jsme zaplatili 

65__________korun. 

Ke 2______klíčům od bytu dostala ještě jeden od výtahu. Z 9________známých 

planet jsi řekl 

pouze 8______. Tento obchod má otevřeno od 10_________ hodin. I s 1_______ 

dítětem je 

dost starostí. Odebíráme 2 ______ noviny. 14__________ děleno 2__________je 

7________. 

 

D/ SLOVESA 

1. slovesa dejte do správného tvaru podle zadání 

 3. os., č. j.,zp.ozn.,č.bud.- počkat………………………………. 



 2. os., č. mn., zp.rozk.- poznat…………………………………… 

 2. os., č. j., zp.rozk.- nekřičet……………………………………… 

 3. os., č. j.,zp.ozn.,č.min.- dát……………………………………… 

 2. os., č. j.,zp.rozk.- spát…………………………………………… 

 1. os., č. mn., zp.ozn.,č.přít.- ctít…………………………………. 

 2. os., č. j., zp.rozk.- nepít………………………………………….. 

 

E/ ZÁJMENA 

1.Opiš si do sešitu tvary zájmena JÁ. Doplň cvičení s využitím mě/mně:  

Od vás by ………….. to nepřekvapilo. Kdy …………… vrátíte ty peníze? Nikdo se 

…………… nedivil. Mluvili jste o …….……? Nechceš tam dojít místo …………? Koupil jsi 

…………… nákup podle seznamu? Neboj se o …………. . Zabezpečením akce 

pověřili pouze …………… . Vy …………… ale zásobujete! Snad …………….. nechceš 

opít rohlíkem?! To ………….. neuvěříte. Beze …………... se to neobejde. Myslíš, že 

……………. Viděla? Nejvíc by ……………. potěšilo, kdybyste ……………. už pustili 

domů. 2. Doplňte s sebou / sebou: Nenech …………………. Manipulovat. Vezměte si 

…………………. jídlo. Sotva ………………… hýbal. Byl spokojen sám ……………………… 

. Přivedl …………………… i matku. Plácl ………………… do bláta. Všechny své věci 

nosím ………………… . Dej mi …………………… mapu. Hni …………………..!  

 

3. Podle vzoru doplň i/í u zájmena NÁŠ, VÁŠ:  

Obrátili jsme zrak na (tu) naši vedoucí. / Za (tím) naším domem je malá 

zahrádka. s naš___m přítelem, proti naš ___m zásadám, do naš___ ch 

tašek, před vaš___ zahradou, o vaš___ch známých, pro naš___ náladu, 

po naš___ krásné procházce, za naš___ stodolou, na naš___ cestu, o 

vaš___ch úspěších, s vaš___m vědomím, naš___ kamarádi, bez vaš___ 

pomoci, o vaš___ knize, za naš___m strýcem 

 

 


