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1. Přepiš slova, jak půjdou za sebou podle abecedy:
Zlomená, bledý, pelyněk, dýka, mušle, ráno, kámen, balón, rýma, hodiny.

2. Urči slovní druhy, zapiš číslicí:
pod-

zelený-

nebo-

krásně-

postel-

maluje-

mrkev-

mňau-

3. Skloňuj ve všech pádech podstatné jméno PES

4. Urči pád, číslo, rod a u rodu mužského životnost či neživotnost
nad hlavami
bez zubu
o papouškovi
ke štěněti

5. Doplň párové souhlásky:
O_ce se pasou, hlá_ka salátu, milá dí_ka, kožený ku_řík, he_ká chalou_ka, nový fotogra_, výlo_
ry_, bílý sní_, špinavé ne_ty, první zkou_ka, vra_ mi to, Slá_ka a Joze_.

6. Doplň I-Í nebo Y-Ý :
V_la Amálka ráda tanč_ na lesn_ m_tině. V pern_kové chaloupce b_dlí zlá jež_baba. Bajaja
zab_l draka a z jeho hlavy mu vyř_zl jaz_k. Pták Ohn_vák zp_val tak krásně, že se nemocn_
uzdrav_li.
Ferda mravencec a brouk P_tlík b_li kamarád_. L_ška B_strouška se odstěhovala z m_sl_vn_ do
starého dubu. Ve starém ml_ně b_dlí s ml_nářem i v_soký vodn_k. P_šná princezna se polepš_la.
M_lá pr_ncezna Lada m_ půjč_la m_ší kožíšek.

7. Urči, zda jde o větu jednoduchou (J) nebo souvětí (S).
Máme radost, když nás někdo pochválí.
Učitelé a žáci se shromáždili v tělocvičně.
Přejeme si, aby všichni dostali jedničku.
Podej mi tužku.
Protože nemám čas, nebudu dnes číst.

8. Doplň I-Í nebo Y-Ý
S_rové maso, v_prahlá m_tina, přip_ná si l_že, p_je v_no, zb_tek látky, v_soká bab_ka, těžká
f_zika, l_skový keř, podej m_ p_tel, květina us_chá, z_vá únavou, český jaz_k.
9. Ve větách urči podtržená podstatná jména
Dones králíkům seno.
Teta pracuje v továrně.
Dívala se otevřeným oknem.
Děvčata mávala šátky.
Vidím dvě kočky.
Okolo lesa je natažený plot.

ROD

ČÍSLO

PÁD

10. Utvoř věty na dvojice slov. Napiš je
Odbyla – odbila

Výška – vížka

Pýcha – píchá

11. Jirka jde poprvé do kina Flora, které je na druhé straně města. Vyber z následujících
možností, jak se zeptá na cestu. Správnou možnost celou podtrhni.
a) Hele, pane, kudy vede cesta do kina Flora?
b) Já to tu neznám, nevíte, kde je tady kino Flora?
c) Dobrý den, prosím Vás, jak se dostanu ke kinu Flora?
d) Dobrý den, je tady někde kino Flora?

12. A teď si zahraj na čaroděje (čarodějnici) a napiš slovo, které je výsledkem čarodějného
receptu.
Vezmi první slabiku slova ANANAS, přidej druhou slabiku slova KARAMELA,přimíchej první
obojetnou souhlásku slova BORŮVKA,zakápni samohláskou ze slova MED a to vše zalij
poslední slabikou slova KOFOLA.

