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1. Přečti si pozorně text a doplň i/y: 
Dva lv__ b__l__ ve velké kleci a třetí v__stupoval před udiveným__ diváky. 

Děti si hrál__ na p__sku a mam__nky je kl__dně pozoroval__ na lav__čkách. 

Kos__ se živ__l__ žížalam__, ale častěji nám létal__ na zahradu do krm__tka. 

Pozorně jsme sledoval__ program__ kin a v__b__ral__ vhodný film pro nás. 

Zákazníci koupil__ raději koz__ mléko, protože není tak tučné jako od kráv__. 

V přízem__ rychle v__věste seznam__ nájemníků, kteří chtějí oprav__ v b__tě. 

Před poutníkem se rozprostíral růžov__ palouk a na něm tančil__ krásné víl__. 
 
2. Nad každé slovo napiš číslo slovního druhu: 

3. Vypiš z textu podstatná jména (žlutá) a urči mluvnické kategorie: 

                         PÁD                 ČÍSLO                 ROD                 VZOR  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Vypiš z textu slovesa (zelená) a urči mluvnické kategorie: 

             OSOBA                 ČÍSLO                 ZPŮSOB                 ČAS 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Vypiš z textu přídavná jména a urči jejich druh: 

_________________________________________________________________ 

6. Vypiš z textu zájmena a urči jejich druh: 

_________________________________________________________________ 

7. Vypiš z textu číslovky a urči jejich druh: 

_________________________________________________________________ 



8. Které z následujících slov je synonymem zeleného slova v první větě?  

a) okouzlenými b) potěšenými c) překvapenými    d) vystrašenými 

 

9. Co je předponou ve slově rozprostíral? 

a) ro-   b) roz-  c) roze-     d) rozprostír- 

     

10. Které z následujících slov není příbuzné se slovem zahradu?  

a) zahradník  b) zahradit  c) zahradnictví    d) zahrát 

 

11. Vyhledej základní skladební dvojice ve 2. a 7. souvětí: 

2. souvětí _________________________      _________________________ 

7. souvětí _________________________      _________________________ 

 

12. Zapiš slova opačného významu z textu: 

malé     X  _______________   méně    X  _______________  

klidně   X  _______________  krásné  X  _______________ 

 

13. Kterou spojkou lze nejlépe ve větě nahradit podtržené slovo, aby význam   

věty zůstal zachován? 

Kosi se živili žížalami, ale častěji nám létali na zahradu do krmítka.  

a) avšak  b) protože  c) nebo        d) ani 

 

14. Pro které souvětí platí schéma V1, protože V2? 

_________________________________________________________________ 

 

15. Vymysli slova souřadná ke slovu kosi: 

_________________________________________________________________ 

 

16. Vymysli slovo nadřazené ke slovům z cvičení 15: 

_________________________________________________________________ 

 

17. Vytvoř zdrobnělinu ke slovům: 

děti  _______________   kráva  _______________  

 zahrada _______________  poutník _______________  

 



1. Přečti si pozorně text a doplň i/y: 
Dva lvi byli ve velké kleci a třetí vystupoval před udivenými diváky. 

Děti si hrály na písku a maminky je klidně pozorovaly na lavičkách. 

Kosi se živili žížalami, ale častěji nám létali na zahradu do krmítka. 

Pozorně jsme sledovali programy kin a vybírali vhodný film pro nás. 

Zákazníci koupili raději kozí mléko, protože není tak tučné jako od krávy. 

V přízemí rychle vyvěste seznamy nájemníků, kteří chtějí opravy v bytě. 

Před poutníkem se rozprostíral růžový palouk a na něm tančily krásné víly. 
 
2. Nad každé slovo napiš číslo slovního druhu: 

3. Vypiš z textu podstatná jména (žlutá) a urči mluvnické kategorie: 

                         PÁD                 ČÍSLO                 ROD                 VZOR  

kleci________6._________jedn.________ ženský_______píseň_____________ 

žížalami_____7._________množ.________ženský_______žena_____________ 

krmítka______2._________jedn._________střední______město____________ 

programy____4._________množ.________mužský______hrad_____________ 

zákazníci_____1._________množ.________mužský______pán______________ 

4. Vypiš z textu slovesa (zelená) a urči mluvnické kategorie: 

             OSOBA                 ČÍSLO                 ZPŮSOB                 ČAS 

vystupoval____3.__________jedn.________oznam._________minulý________ 

pozorovaly____3.__________množ._______oznam._________minulý________ 

sledovali jsme__1.__________množ._______oznam._________minulý_______ 

vyvěste_______2.__________množ._______rozkaz.______________________ 

chtějí_________3.__________množ._______oznam._________přítomný_____ 

5. Vypiš z textu přídavná jména a urči jejich druh: 

velké, udivenými, vhodný, kozí, tučné, růžový, krásné_____________________ 

6. Vypiš z textu zájmena a urči jejich druh: 

si, je, se, nám, nás, kteří, se, něm______________________________________ 

7. Vypiš z textu číslovky a urči jejich druh: 

dva, třetí_________________________________________________________ 



8. Které z následujících slov je synonymem zeleného slova v první větě?  

a) okouzlenými b) potěšenými c) překvapenými    d) vystrašenými 

 

9. Co je předponou ve slově rozprostíral? 

a) ro-   b) roz-  c) roze-     d) rozprostír- 

     

10. Které z následujících slov není příbuzné se slovem zahradu?  

a) zahradník  b) zahradit  c) zahradnictví    d) zahrát 

 

11. Vyhledej základní skladební dvojice ve 2. a 7. souvětí: 

2. souvětí děti si hrály_______________      maminky pozorovaly________ 

7. souvětí palouk se rozprostíral_______      víly tančily_________________ 

 

12. Zapiš slova opačného významu z textu: 

malé     X  velké___________   méně    X  více_______  

klidně   X  vzrušeně________   krásné  X  škaredé____ 

 

13. Kterou spojkou lze nejlépe ve větě nahradit podtržené slovo, aby význam   

věty zůstal zachován? 

Kosi se živili žížalami, ale častěji nám létali na zahradu do krmítka.  

a) avšak  b) protože  c) nebo        d) ani 

 

14. Pro které souvětí platí schéma V1, protože V2? 

Zákazníci koupili raději kozí mléko, protože není tak tučné jako od krávy. 

15. Vymysli slova souřadná ke slovu kosi: 

vrabci, skřivani, pěnkavy, sýkory, kukačky, datel, vrány, vlaštovky, jiřičky,… 

 

16. Vymysli slovo nadřazené ke slovům z cvičení 15: 

ptáci, opeřenci____________________________________________________ 

 

17. Vytvoř zdrobnělinu ke slovům: 

děti  dětičky_________   kráva  kravička________  

 zahrada zahrádka_______   poutník poutníček_______ 
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