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1. Spojky - rozšiřte větné členy na několikanásobné a užijte různé spojky (spojovací 

výrazy): Petra ________________ se už domluvily. Školní akademie se zúčastnili 

Petr _____________. Můj pokoj je sice malý, ____________. V příští hodině Tv 

nebudeme cvičit v tělocvičně, ___________. Požádáme o pomoc buď tatínka, 

_____________. Byla to příležitost nejen pro tebe, __________________. Hrozí 

nebezpečí přívalových dešťů jak na severní, ____________ Moravě. 

2. Částice - u vět uveďte, jakou funkci plní (podiv, návrh, varování, výtku, odmítnutí, 

přání, obavu): Ať už se vrátí. ________________ Aby se jí tak něco stalo. 

_________________Kdyby tak zapršelo. _________________ Copak ty o tom 

nevíš? _________________ Ať tě to ani nenapadne. ______________ Že si nedáš 

lepší pozor! _______________  

3. Citoslovce- doplňte vhodná citoslovce do vět: __________, už jsou tady! Děti, 

______ do postýlky! Najednou ________, led se pod námi prolomil! _______, 

vezmi si ještě kousek. _________, a zítra zase do školy! ______, to jsem se lekla. 

________, co se ti to stalo? Rozběhli se k řece a _______, už byli ve vodě. _____, to 

strašně bolí. _________, ozývaly se žáby od rybníka. 

4. Skladba - druhy vedlejších vět – určete druhy VV, doplňte čárky 

Všichni pozorovali Frantu jak se snaží vyšplhat co nejvýše. 

Alena nikdy nemluví o tom na čem právě pracuje. 

Karolína a Aneta stoupaly na rozhlednu ze které krásně viděly celé okolí. 

Vrať se brzy aby sis stihl připravit věci na trénink. 

Kdyby byl Bavorov jako Vodňany dal bych ti hubičku na obě strany. 

Čím víc se směješ tím více ti to sluší. 

Ačkoli jsem vyhrála jen dvakrát byla jsem se svým výsledkem spokojená. 

Lukáš se stal tím kým nikdo nečekal-policejním detektivem. 

Jestliže se rána nezahojí je třeba vyhledat lékaře. 

Není známo proč lidé toto místo opustili. 

5. Skladba -souřadně spojené věty vedlejší-doplňte čárky, určete počet vět/ počet 

vět zapište na řádek za větou/ 

Když se Matějovi vrátila řeč a když si odpočinul začal vypravovat co ve starém mlýně 

slyšel. ___________ Před naším domem stálo tolik aut že rodiče měli zablokovaný 

vjezd do garáže a ani nemohli jinde zaparkovat. _______ Cizinec kterého jsme 

potkali a se kterým se příjemně povídalo nás prosil o radu jak se dostane na náměstí. 

______ Jakmile se Marie vrátila ze školy šla do nemocnice aby navštívila kamarádku 

a aby s ní trávila čas při rekonvalescenci. ______ Jelikož to vypadá že bude celý 

víkend pršet a že bude škaredě musíme promyslet do jakých prostor přesuneme naši 

školní slavnost. _____ Tomáš nastoupil do agentury která se zabývá výzkumem 

veřejného mínění a která dělá výzkumy v terénu. _____Kdo to kdy slyšel aby nám 



někdo diktoval  co si máme myslet a jak máme žít. _____Napsala jsem tátovi že 

přijdu ze školy později protože musím na konzultaci z fyziky a musím ještě něco 

nakoupit._____ Na cestu do Antarktidy museli vykonat dlouhé přípravy které si 

vyžádaly dobu několika roků a řady měsíců. _____ Pomyslel jsi vůbec na to co by se 

mohlo stát a jaké by to mohlo mít následky?______ 

 

6. Velká písmena - přepište text správně 

poláci jsou slované a polština je slovanský jazyk. na obloze jsme viděli souhvězdí malé 

medvědice. hraje ve filharmonii Bohuslava martinů ve zlíně. naše teta bydlí 

v brněnské čtvrti královo pole. karel poláček napsal knihu bylo nás pět. lužičtí srbové 

jsou malý západoslovanský národ a žijí na východě německa v okolí města budyšín. 

národní knihovna české republiky sídlí v historické budově klementina. vždycky fandil 

spartě. bratr studuje na masarykově univerzitě. v kavárně si dala vídeňskou kávu. 

viděla reportáž ze zoologické zahrady ústí nad labem. husité dobyli město svitavy. 
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7. Doplň předložky s, se, z, ze 

 _ tribuny se ozývalo hlášení. Žáci přicházeli _ různými návrhy, _ některými nebylo 

možné souhlasit. Všichni byli _ prací firmy spokojeni. Přeji vám _ celého srdce 

všechno nejlepší. Mnohé árie _ Dvořákových oper jsou velmi oblíbené. Polévku jíme _ 

hlubokého talíře. Pacient se probral _ narkózy. _ poctivostí nejdál dojdeš. Šel _ psem 

na procházku. 

8. Doplňte vynechaná písmena – Mýtus o vzniku / m-M/léčné dráhy 

Zv___ře m___lo náskok, ale lovcov___ l__že klouzal___ na ___tvrdlém sněhu 

rychlostí blesku. Veškerá lovcova energ___e se upínala jedním směrem. Chytit soba 

živého a uříznout mu dvě z jeho šesti nohou, ab___ se změnil v ob___čejné zvíře a 

nemohl se už v___smívat l___dem.  

Náskok se pomalu zmenšoval. Lovec v___užíval terénu, mohutně se odrážel holem__ 

a už se kochal vítězstv____m. Připravil se, že hodí provaz, ale najednou spatřil, jak se 

sob vzepjal a v___letěl k neb____. V tu chvíl___ se lovcov____ l___že odlehčil___ a 

lovec cítil, jak také opouští zemi. Oba se dostal____ na oblohu. Z lovce se stala         

/p-P/olárka a ze soba souhvězdí /p-P/lejády. Stop__ po l__ žích vytvořil___               

/m-M/léčnou dráhu, která ukazuje stěhovav____m ptákům cestu do tepl____ch 

krajů. 

 


