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1. Vojtovi se to v kapse pomotalo. Jak je to správně? Přiřaď.
A jak vypadají znaménka? Doplň.
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2. Doplň přetáhnutím správně znaménko za větou.

?

3. Dvořákovi jedou na víkend k babičce. Michal se ptal tatínka, tatínek odpověděl. Doplň otázky.

.

Máte rádi zvířata
Honzík má zvířata moc rád
Víte proč Má jich kolem sebe plno
Na dvoře se batolí kachny a husy
Králíkárna je plná strakatých králíků
A kdo to kvičí v chlévě
To pašík hlásí, že už má zase hlad.

Pojedeme v sobotu.

Pomůžeme jí otrhat jablka.

Raději pojedeme autobusem.
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4. Rozkazovací, nebo přací? Doplň znaménka.

Vyhni se nebezpečí

Než přejdeš ulici, dobře se rozhlédni
Přecházej vždy na přechodu
Nehrej si na ulici nebo v její blízkosti
Pozor Sám na kole na silnici nesmíš
Kéž nejsou žádné zbytečné nehody
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5. Vytvoř věty rozkazovací

Maminka přikázala Péťovi,

že má dojít nakoupit,
že má vynést smetí,
že si má napsat úkoly,
že má vysát v pokoji,
že si má hrát se sestřičkou,
že má víc odpočívat.

IV 1214:17

1

druhy vět.notebook

March 26, 2012

6. Vytvoř věty přací s těmito slovy

7. Co si asi povídají? Vytvoř jednu otázku a jednu odpověď.

Kéž

Ať

Nechť
Kdo má ze třídy nejhezčí přání? Kdo má nesplnitelné přání?
Napište je na tabuli.
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