
Doplň správné koncovky: 

Pěvecké soubory získal_  ocenění. Pražská divadla zahájil_  sezónu. Skupiny výletníků 

procházel_  zámkem. Na stráních hor ležel_  malebné vsi. Dni prázdnin rychle ubíhal_ . Na 

modré obloze plul_ beránci. Koně se dal_  do klusu. Na nádraží čekal_  na děti rodiče. 

Uzenáče se brzy vyprodal_ . Na jevišti se honil_  pestří maňásci. Zvuky trubek, na které hrál_ 

členové stráže, se rozhléhal_  po nádvoří. Bez přístřeší zůstal_  tisíce obyvatel. Petrovi se 

dlouho klížil_  oči. Dřevění koníčci se dětem tak zalíbil_ , že z nich nechtěl_  slézt. Zlí 

jazykové 

nadělal_  spoustu nepříjemností, pomluvy se šířil_ rychle. Blesky se křižoval_ , mohutní lesní 

velikáni se ohýbal_  a  praskal_ . Hejna špačků se vznesl_.Jehňata a kůzlata se brzy 

spřátelil_.. Na střeše seděl_ holubi a hrdličky. Na louce se pásl_  srnky a zajíci. Čápům zřejmě

chutnal_   rybičky, žáby, myši a hadi. Lovci se svými psy dohledával_ raněnou zvěř. 

Maďarsko a Polsko se střetl_ ve fotbalu. Letní bouřka a déšť nám výlet nepokazil_. O zbytky 

lví kořisti se popral_  hyeny a šakali. Přicházel_  tam děvčata i chlapci. V zoologické zahradě 

se nám nejvíce líbil_medvídě a slůně. Krávy i všechna telata byl_ očkován_.. K přípravě 

vládního programu přistoupil_jednotlivá ministerstva i předsednictvo vlády. V soutěži 

vystoupil_  pěvecké sbory i sólisté. Při zemětřesení přišl_o život desítky mužů, žen i dětí. 

Skupiny větších chlapců i malé děti obcházel_o Velikonocích vesnici. Na vojenskou přísahu 

za ním  přijel_ rodiče i obě sestry.

Doplň sloveso a vytvoř krátkou větu

Kačátko a housata ...............................................................................................

Lvi, levharti a gepardi ..........................................................................................

Poslankyně i poslanci...........................................................................................

Turisté a průvodce ...............................................................................................

Kobyla a hříbě ......................................................................................................

Mužstva a rozhodčí .............................................................................................

Vrány i havrani ....................................................................................................

Housata a kuřata ...............................................................................................

Vyhledej základní skladební dvojici:



Jana má mnoho koníčků. Lyžuje, plave a tančí. Když má čas, věnuje se zpěvu.  Táta Jany hraje 

na kytaru v místní kapele. Máma závodně tančí. Sestra bruslí

Žáci  4.  ročníku rádi  kreslí.  Filip  vyhrál  v soutěži  Malovaná písnička.  František  se  zúčastnil

Kreslení zábavou. Iva získala uznání za reprezentaci ve výtvarném klání. Měla radost. Třídní

jim srdečně blahopřála. Předala jim diplomy.

Správně doplň zájmeno mě/mně

Nevím, co o ____ říkali. ____ to nenapadlo. Nikdo ____ tu nehledal. Přijde si pro ____ večer.

Vidí ____ rád. Nikdo ____ nerozuměl. Viděla ____ včera v divadle. Maminka ____ uvařila

lipový čaj. Hned ____ poznal. Chtěl to o ____ vědět. Pro ____ za ____ tam jdi. Těší ____

zpívání.


