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l. Kočka honí po (noc - č. mn.) myši. 2. Jídlo
bez (s 1) není chutné. 3. [Jdělej si po ádek
rrejd íve ve svych (věc č. mn.)

,.byn "t.',|rulisiln;imi (zeď č. mn.)
5. ].{evě cizim ( eč č. mn.) . 6. Lavice byla

. 7. Semena rozkvetlych
(tráva - č. mn.) unášel vítr. 8. Do vykopan}ch

házelt odpadky. 9. Hodně
Llíl ch (b íza č. mn.) mělo po vich ici ulá-
rnané větve. 10. V}let na Devět (skála č. mn.)

l0. červíla. 11. Strávili tam spolu několik krásn}ch (chvíle - č. mn)
12. Chlubil se ostatním napsanymi (báseň č. mn.)
(věc - č. mn.) . 13. K vytvarn}m (práce - č. mn.)

se uskuteční

a jtnymi

rnusíme p iložit soupis (jméno č. mn.)
rrám celé odpoledne o svych (starost č. mn.)

autorťr. 14.

a

Vyprávě1
(radost

č. mn.) . 15. Mezi bíl;irni (labuť č. mn.)
jedna černá. 16. Večer jsme se toulali (ulice č. mn.) dlouho
do (noc) . 17. Naše (1oď - č. mn.) d íve brázďily

a (prst -všechny světové oceány. 18. S omrz|ymi (tvá - č. mn)
č. mn) priběhl do chaty. 19. Radmil dosta| raneček s makovymi
(buchta - č. mn.)) . 20. I]de il kamaráda dvěma @ána č. rnn.)

do zad. 2l . ]r{adšeně vypravov ala o (zví átko č. mn.)
v zoologické zahradé. 22. Vypadá to, že porucha je ve (slu-

chátko - č. mn.)

Ke skloňování podstatn ch jmen rodu st edního

Podst. jm. zakončená na -ko, -cho mají v 6. p. č. mn. zpravidla koncovku -ách
(v městečkách, v j ablkách i j ablcích).

nad pšeničn}mi (pole) , z& těmi (h iště)
u hravého (medvídě) , v červen}ch (Jablíčko)

bez sedmi (vejce) do mokrého (d íví)
v horkém (léto) v lids ich (ucho) , S čes-

k;fmi (divadlo) , v mo sk}ch (oko) , o p&rn}ch

(léto) , fld (ucho) hrncri hnědého (uhlí)
na širokych (ramena)

, o zelen;ich (oko)

byla

(umyvad1o)

4I

nad porcelánovymi
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V obil_ byl plevel Žáci se učili pracovat s rysovadl
Údot_m teče eka. U b ehu byl člun s vesl_. Děti se

pol _. Pop á1 mi mnoho zdray_.

Mezi pol vedla cesta.

rozběhly k pšeničnému

Na pečen ch pstruzích jsme si moc pochutnali. Mezi oběma králi vzniklo
zaryté nep átelství. Matka se narodilanaZbraslavi. Děti se učily zacházet

s nóqimi počitadly. Na b ezích potoka rostou staré vrby. Šet i penězllY horách
jsme pozorovali orly mo ské. Opatrně jsme šli ostnat;fm mIázim. Karlovi jsem

už poslal dva dopisy. Nad poli se vznášelo hejno vran.

K pravopisu:

rpnrir1rk"i:'qn,11én.3.....:.....::::..:::'.::.
1. Ú rr"o- 

^ri,stroj, 
r že,píseň, kost, mo e, stavení píšeme v koncovkách

j* metui itt.

3Uvzoružénájé.kr.oměkoncffi':*,...j*,"*,,..i...'..,.
4.U vzoru pan 3. tvrdé y jen ve 4, a 7. pádě množného čísla.

Měkké i v koncovce se píše ve slovech: cíl, peníz, vítěz, Francouz, kněz, městys,
.š áa^koáIr'$wblri"t"l,.h ídel, šinde|;;;ďáIe ve slovech sp íponou -tel ,

1. V p_tl_ s peněz_ byl jeden milion korun. 2. Na návs_ zastavil nákladní

automobil_. 3. Na dovoiené jsme byl_ s ltal_, Španěl_ a Francolz_.
4. Yoz_k se zavazadl_ se p evrátil na chodníku. 5. Minerální sol_ se p i-
dávajido krmné směs_pro kráv_. 6. Dívky cvičil s d evěn_m_tyčkam_.
7. Y prales_ch žijí rozmanité šelm_. 8. Ve v_běhu se pásli zebr_, anti,

lop_, koně, sob_, los_ a jejich mláďata. 9. Y __:tazné rozdíI_ zazname-

nal_ p i mě ení teploty na severní polokoul_. 10. Vyjmenuj jednotlivé

světadíl ! 11. Nikdo se ne ídil p ikaz_ rodičri. 12. V rákos_ se ozyval_
žáb . 13. Dovedeš v_světlit toto p íslov_? 14. O závodníkov_ a jeho

, oípevne vul_ se psalo v novinách. 15. O v_těz_ b_lo
za chv_l_ rozhodnuto. 16. St echa budov_ byla pokryta
šindel_. I'7. V kleci se pral_ šimpanz_. 18. V krv_
mu zjistil alkohol. 19. Mezi obyvatel v_sky se roz-
neslo , že je zdroj p_tné vody znečlštěn těžkym_ kov_.
20. Stop_ koroptv zasJ)al sníh. 2I. Včel_ 1_ byl_
otočeny na jih, včel z nichv_létal_a op_loval_ kvě-
ty 1íp_.
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