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OPAKOVÁNÍ

2

Začíná podzim, ptáci se chystají k odletu do teplých krajin. Vlaštovky se houfují, čápi na komínech se připravují  

na dlouhý let, jen vrabci vesele poskakují a jsou v klidu. A proč ne, vždyť stejně jako sýkorky nebo zvonkové nikam 

neodlétají. Musí přečkat zimu s námi, abychom jim to usnadnili, sypeme jim do krmítek slunečnici a proso.           

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

láska,  kniha,  dům,  soucit,  nedorozumění,  talíř,  trpělivost,  pes,  upřímnost,  auto

........................................

1. stupeň

........................................

2. stupeň

........................................

3. stupeň

OPAKOVÁNÍ

a) Na obrázcích jsou znázorněny některé vzory podstatných jmen. Dokážeš je správně pojmenovat?

b) Doplň i/y. Podtrhni podstatná jména a pomocí čísla obrázku nad ně napiš jejich vzor.

1.

a) V textu najdi slovo nadřazené a k němu slova podřazená. 

Podstatná jména z nabídky převeď do 7. pádu množného čísla a roztřiď je do rámečků na konkrétní  

a abstraktní. 

b) Z první věty vypiš přídavné jméno ………………………….. , urči jeho druh …………………………………  

 a vystupňuj ho.

2.

3.

42

7

1 3

86 10

5

9

Konkrétní

1.

2.

3.

4.

5.

Abstraktní

1.

2.

3.

4.

5.

O víkendu k nám přijela bab...čka s dědečkem z vesničky u Opav... . Přivezl... s sebou sladkosti, knihy a maminka 

dostala nov... svetr. V sobotu jsme navštívil... vánoční trhy a v...stavu obrazů. Druh... den jsme odpočíval...  

i s naším jezevčíkem. V neděl...  odjel...  oba zpět do své chaloupky. Víkend se v...dařil!
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nikdo, nic, nijaký, ničí, něco, žádný

..................................................................................

můj, tvůj, náš, jeho, její, vaše, tato

..................................................................................

já, cosi, ty, on, my, ona, vy, oni, mně

..................................................................................

kdo, co, jaký, který, čí, čísi, jenž

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

a) Pomocí uvedených slov utvoř větu v přítomném čase. Slova dej do patřičných tvarů (pád, číslo, rod, …). 

b) Z utvořené věty vypiš sloveso a dej ho do všech tvarů rozkazovacího způsobu.

.....................................................................................................................................................................................

c) Z věty vyber podstatná jména, zapiš je do jednotlivých rámečků a potom odpovídající barvou vybarvi  

 jejich gramatické kategorie.

Vyškrtni slovo, které do dané skupiny nepatří,  

a napiš proč.
Napiš 2 názvy pohádek nebo 

knih, v nichž se objevuje 

číslovka, a urči její druh.

4. 5.

6.

.....................................................................................................................................................................................

otevřený,  kniha,  o,  koně,  dřevěný,  ležet,  stůl,  na

Nejraději ze všeho čtu dobrodružné a napínavé knihy.  Když nějakou dočtu  je mi líto  že se musím s hrdiny  které 

jsem si v průběhu četby oblíbil  rozloučit. Ale pak se zase začtu do další knihy a opět prožívám nová dobrodružství. 

Kéž bych měl na čtení více času!

b) Vypiš sloveso z poslední věty.  ......................................Urči jeho gramatické kategorie.  ...........................................

  ................................................................................................................................................................................................

c) Vypiš z textu několikanásobný větný člen.  .....................................................................................................................

d) Urči druh poslední věty dle postoje mluvčího.   .................... e) Urči podmět a přísudek v první větě.  ..................  

f) V prvním souvětí podtrhni rovnou čarou věty hlavní a vlnovkou věty vedlejší.

rod mužský neživotný

rod mužský životnýmnožné číslo

rod ženský muž

žena

jednotné číslo

jednotné číslo

1. pád

6. pád

hrad

6. pád

a) Doplň do textu chybějící interpunkci. Poté najdi v textu slova neohebná, zakroužkuj je a číslicí urči jejich  

 slovní druh.
7.

neurčité záj. (ostatní záporná)
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NAUKA O TVOŘENÍ SLOV 

SLOVOTVORBA

Slovo základové Slovo odvozené Slovotvorné prostředky Hláskové změny

lípa -ový

chodec -ec ď  d

objíždět objížďka

posadit po- e  a

válka do-

schopný neschopný Ø

něžný h  ž

vysoký -ší

žába – žabka krok – krůček noha – nožka kopyto – kopýtko truhlář – truhlárna

list – lístek čekat – počkat Kongo – konžský svatý – světec utěšit – útěcha

nést – nosit nosit – nošení moucha – muška rýt – rytec nebeský – nebešťan

dub – doubek ovce – ovčí ruka – ručka získat – zisk město – měšťan

1.

2.

3.

4.

5.

Doplň správně tabulku. 

Podle příkladu naznač stavbu slov. Potom pomocí barev k jednotlivým slovům přiřaď odpovídající slovotvorné 

prostředky. (PŘED = předpona, KOŘ = kořen, PŘÍP = přípona, KONC = koncovka)

Do závorky napiš, zda se jedná o slovo odvozené (O), nebo složené (S).

Pojmenuj slova na obrázcích jménem složeným.

Všimni si, k jakým hláskovým změnám došlo při odvozování slov. Změny barevně zvýrazni. 

p r a s t r ý č e k s o b ín á h r d e l n í k v y s k a k o v a t

Nestalo se to ve starověku, ale už to bude pár let, kdy na maloměstě ( ... ) u kravína ( ... )  křičel stařík ( ... )  na býka: 

„Proč žereš ty sedmikrásky ( ... )? Takový statný býk by měl být nejméně hmyzožravec ( ... )!“ Byl to jen okamžik ( ... ), 

než býk nakreslil ( ... ) svými rohy pomyslný kruh, zadupal kopyty a rozeběhl se proti staříkovi. Pěkně těžkopádně  

( ... ), ne jako když pírko ( ... )  letí. Nabral ho na rohy a hodil do rybníka ( ... ). Viděl to ovocnář ( ... )  Kubásek, který 

se srdečně ( ... )  smál a škodolibě, tak nějak hřejivě ( ... ) si mumlal pod vousy: „Dědulův proslov byl sice pravdivý, 

ale toť, i skot má na pomstu nárok. A třeba se mu právě tenhle býk mstí za to jeho celotýdenní ( ... ) vyskakování na 

pošťačku na podatelně ( ... ) ve vsi. Vždyť to by nevydržela ani kráva!“

.................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

PŘED | KOŘ | PŘÍP KOŘ | KONCPŘED | KOŘ | PŘÍP | KONC PŘED | KOŘ | PŘÍP
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ČEŠTI   AN

6. Slova cestovatel a lžička rozeber podle zadaného postupu. 

1) Logicky doplň věty. Doplněné slovo musí být příbuzné s barevně označeným slovem.

2) Podtrhni základové slovo – poznáš ho tak, že obsahuje motiv pojmenování.

3) Slovo základové a slovo od něj utvořené napiš pod sebe tak, aby byl v červeném rámečku pouze  

 slovotvorný základ.

4) Má slovo základové koncovku? Pokud ano, vybarvi ji, pokud ne, označ ji jako nulovou (Ø). 

5) Do příslušných rámečků napiš, o jaké slovní druhy se jedná.

6) Do příslušného rámečku zapiš slovotvorný prostředek.

7) Došlo ve slovotvorných základech k hláskové změně?

8) Co daný slovotvorný prostředek vyjadřuje? Vyvoď to z úvodní věty a pomocí slovotvorného prostředku objevuj  

 další stejně tvořená slova.

9) Na závěr doplň zobecnění daného způsobu tvoření slov.

Stejně tvořená slova:  ..................................................

.....................................................................................

Podstatné jméno ......................... bylo utvořeno 

ze ......................... cestovat příponou ............ . 

Ve ......................... ......................... nedošlo  

k ......................... hláskovým změnám. Podobně 

tvořená slova se označují jako jména činitelská, 

protože označují původce ......................... .

Stejně tvořená slova:  ..................................................

.....................................................................................

Podstatné jméno ......................... bylo utvořeno 

z ......................... ......................... lžíce příponou 

............ . Ve slovotvorném základu došlo k hláskové 

změně: ............. . Podobně tvořená slova se označují 

jako jména ........................... , protože označují drobné 

věci, předměty apod.

Jen zběhlý ..................................... může 

cestovat do exotických krajin.

Drobná lžíce se nazývá …….……....…..  .

Stejně tvořená slova:  ..............................................

.................................................................................

Podstatné jméno štědrost bylo utvořeno  

z přídavného jména ......................... příponou 

........... .  Ve slovotvorném základu nedošlo k žádným 

........................... změnám. Podobně tvořená slova 

pojmenovávají ......................... lidí, věcí, jevů apod.

.........................  je vlastnost člověka, 

který je štědrý.

-ost1

Ø2

slovotvorný 
prostředek

slovo
utvořené

slovo
základové

hlásková
změna

slovní
druh

slovotvorný
základ

š t ě d r  o s t

š t ě d r  ý

slovotvorný 
prostředek

slovo
utvořené

slovo
základové

hlásková
změna

slovní
druh

slovotvorný 
prostředek

slovo
utvořené

slovo
základové

hlásková
změna

slovní
druh

Štědrost

štědrý

hláskovým

vlastnosti

-ost

moudrost, lenost, tvrdost,  

rychlost, nebojácnost, pravdomluvnost, šikovnost

Ø5

íc  ič1

slovotvorný
základ

slovotvorný
základ



SKLADBA

38

1.

1.

2.

Poskládej věty a doplň do nich čárky. Všechny obsahují přístavek. 

Zopakuj si své znalosti o souvětí v následujícím testu. Zapisuj si vybraná písmenka a zjisti tajenku. 

TAJENKA:  ...................................................................... člení text pomocí interpunkčních znamének (. ; , ? ! „“ ... :)

Na základě nápovědy doplň do vět vhodný přístavek. Nezapomeň na čárky. 

fotbalu Kolébkou Anglie na světě sportu nejoblíbenějšího je. 

.....................................................................................................................................................................................

často na Káťa své dědu prarodiče vzpomínala babičku a. 

.....................................................................................................................................................................................

nad Rusy vítězství světa Naše bylo mistry překvapivé. 

.....................................................................................................................................................................................

se skládal dětského ze obývacího pokojů Byt tří a ložnice.

.....................................................................................................................................................................................

Božena Němcová  ........................................................................................................... se narodila poblíž Ratibořic.

Josef Kajetán Tyl  .....................................................................................  byl ředitelem kočovné herecké společnosti.

Prahu  ........................................................................................  si zvolili čeští panovníci za své sídlo už v 10. století.

nápověda:  česká hymna,  seznam UNESCO,  kniha Babička

PŘÍSTAVEK

SOUVĚTÍ

Věta hlavní je v souvětí vždy větou řídící I větou závislou S

Věta vedlejší je v souvětí vždy větou řídící E větou závislou N

Počet vět v souvětí určíme podle počtu čárek v souvětí P počtu přísudků T

Spojovacími výrazy mohou být
spojky, příslovce, vztažná 
zájmena

E
spojky, vztažná zájmena, 
částice

O

Nejdůležitější součástí věty je přísudek R podmět T

Čárka se ve větě píše před spojovací výraz P za spojovací výraz K

Pro vedlejší větu jsou typické 
spojky 

a, i, nebo, také, proto, ale ... I
že, když, protože, -li, kdyby, 
aby...

U

Pro hlavní větu jsou typické 
spojky

a, i, nebo, také, proto, ale ... N
že, když, protože, -li, kdyby, 
aby...

R

Vztažná zájmena a příslovce 
uvozují vždy větu

hlavní E vedlejší K

Prvním krokem při tvorbě grafu 
souvětí je

spočítání vět v souvětí C podtržení spojovacích výrazů D

V grafickém znázornění  
souvětí jsou

všechny věty hlavní na stejné 
úrovni (tedy na stejném řádku)

E
všechny věty vedlejší na stejné 
úrovni (tedy na stejném řádku)

A
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ZÁVISLOSTNÍ GRAF SOUVĚTÍ

A

C D

B

E

1. Přiřaď k souvětí správné grafické znázornění. Doplň do grafů spojovací výrazy.

1 Baterie tvé kalkulačky se vybije zrovna, když chceš počítat ten nejtěžší příklad. 

2 Žák nenapovídá, zveřejňuje odpovědi.

3 Usmívej se, zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude.

4 Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. 

5 Čekáš-li dlouho v jedné frontě, je velmi pravděpodobné, že sis spletl okénko.  

Podle murphyho-zakony.cyberserver.cz.

1VH 2VH,

1VH 3VH2VH,

2VH

1VV ,

2VH

1VV 3VV,

, 1VH

2VV

,

 a) 1VH – 2VH

 b) 1VV – 2VH 

 c) 1VH – 2VV

 a) 1VH – 2VV – 3VV

 b) 1VH – 2VV – 3VH

 c) 1VV – 2VV – 3VH 

 a) 1VV – 2VH – 3VV

 b) 1VH – 2VV – 3VV

 c) 1VV – 2VV – 3VH

2. Jaký vzorec odpovídá zadanému souvětí? Zakroužkuj správnou odpověď a souvětí graficky znázorni. 

1. Vědecké výzkumy prozatím ukazují na to, že lidé pocházejí z východní Afriky.

2. V Asii byli sice objeveni primáti, kteří jsou o něco starší než ti afričtí, ale tento druh ve svém vývoji ustrnul.

3. Proto tedy za kolébku lidstva považujeme Afriku, i když je možné, že nové archeologické výzkumy toto tvrzení vyvrátí.
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3. a) Slova v závorce napiš ve správném tvaru a doplň je do křížovky.

b) Doplň slovo, které ti vyšlo v tajence, a vyznač u něj kořen, předponu, příponu a koncovku.

1. Před ním stál ten (ohromný) člověk, jakého kdy viděl.

2. Děti (vyb...hnout) ze startovní čáry.

3. Na zahradě máme pět (ob...mný) sudů.

4. Porušili jsme zákaz (v...zd).

5. Náš (p...vecký) sbor se chystá na závěrečný koncert.

6. Chlapci si včera po zápase (v...t) do vlasů.

7. Stýská se mi po babiččině (ob...tí).

8. Na dovolené v Harrachově jsem se cítila (příjem...).

9. Mým dopravním prostředkem je (kolob...žka).

10. Blížíme se ke kruhovému (ob...zd).

11. Můj mladší bratr je občas (rozumný) než já.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Přečti si text hádanek. Rozhodni, kde bude velké a kde malé písmeno, a doplň jméno osobnosti.  

a) Žil jsem v 19. století. Historie se stala mým povoláním i koníčkem. Učil jsem (d) ....ějepis  

 na (g) ....ymnáziu  v (l) ....itomyšli. Napsal jsem mnoho historických románů. Nejznámější  

 z nich je (t) ....emno. Také jsem chtěl svou knihou (s) ....taré (p) ....ověsti (č) ....eské přiblížit  

 dětem naše nejstarší dějiny. 

 Jsem  ..........................................................................

b) Byl jsem slavným hudebním skladatelem. I když můj osobní život nebyl příliš šťastný,  

 napsal jsem mnoho krásných oper a hudebních skladeb. Mým cyklem (s) ....ymfonických  

 (b) ....ásní (m) ....á (v) ....last jsem se proslavil i v zahraničí. Každoročně se jím zahajuje  

 (h) ....udební (f) ....estival (p) ....ražské (j) ....aro. Moje opera (l) ....ibuše  

 se stala naší národní operou. Fanfáry z této opery pravidelně ohlašují příchod  

 (p) ....rezidenta (č) ....eské (r) ....epubliky.

 Jsem  ..........................................................................

Pokud si nevíš rady, malá nápověda:  A _ _ _ _   J _ _ _ _ _ _ , B _ _ _ _ __   S _ _ _ _ _ _ 

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN VE VLASTNÍCH JMÉNECH A NÁZVECH 

2. Ze slabik u vět, ve kterých je pravopisná chyba, poskládej tajenku – slabiky jsou zpřeházené. 

Na rohu je lékárna U bílého jednorožce. O

Udělali jsme si výlet na Lysou Horu. MA

Maminka ráda poslouchá vánoční koledy. JE

Pavlův bratr studuje na Gymnáziu. BR

Chtěl bych kandidovat za Stranu zelených. CHYB

Listuji v Pravidlech Českého pravopisu. RS

Nejvyšší státní vyznamenání je Řád bílého lva. NĚ

Rada bezpečnosti organizace spojených národů. UN

TAJENKA: .......................................................................
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3. Zakroužkuj správná písmena.

Rodinný oběd

V n/Neděli odpoledne se celá naše rodina sešla u babičky na obědě. Dědeček byl po celý život členem č/České  

s/Strany s/Sociálně d/Demokratické a můj tatínek je zase věrný o/Občanské d/Demokratické s/Straně, a proto se 

spolu kvůli svým názorům často pohádají. Ještě že babička s maminkou se o politiku nezajímají, raději se starají 

o svou kondici a chodí cvičit do s/Sokola. Budova s/Sokolské tělocvičny potřebuje opravit, babička říkala, že bude 

nutné požádat o/Obecní ú/Úřad o finanční pomoc. Na obědě byl i můj bratr, který chce být lékařem, a proto se  

přihlásil ke studiu na l/Lékařské f/Fakultě u/Univerzity k/Karlovy. Na naší sešlosti nemohl chybět ani bratranec  

Jáchym. Chodí do z/Základní š/Školy a/Anežky č/České v ú/Ústí n/Nad l/Labem. Společně jsme byli na výletě  

v p/Praze, kde jsme si prohlédli p/Poslaneckou s/Sněmovnu p/Parlamentu č/České r/Republiky. Všem jsme  

o našem p/Pražském dobrodružství vyprávěli. Od dědečka jsem se dozvěděl, že náš básník j/Jaroslav s/Seifert dostal  

n/Nobelovu c/Cenu za literaturu. Jsem zvědavý, co zajímavého se dozvím příště. Znovu se všichni sejdeme až na 

v/Vánoce.

4. Jména autorů a názvy jejich děl se nám pomíchala. Dokážeš doplnit chybějící písmenka a poskládat domino? 

TAJENKA: .................................  ................. lidem ................. , čím jsou perutě ptákům. 

John Ruskin, anglický kritik a historik

K
začátek

Karel
I

_ ás pět

Eduard

J
_ ownsendová

Z deníku

U
_ otter

Antoine

M
_ ěmcová

Babička

H
_ etiška

Staré

Í
_ rinc

Božena

S
_ driana Molea

Joan

Y
_ecké báje a pověsti

Sue

O
_ owlingová

Harry

N
_ oláček

Bylo

T
de _aint-Exupéry

Malý

5. Správně pojmenuj památky na obrázcích.

_ hrám  _ v.   _ _ r _ _ry

v  _ utn _   _ oře

_ r _ p _ _ t

_ a _ _ ch _

_ _ _ ěp_ _ _ _ _

_ e _ k _ n _

_ ražsk _ 

_ tarom_ _ _ _ _ _

_ áměs _ _

6. Utvoř ze slov v nabídce názvy výrobků. Kde napíšeš velké písmeno? 

děd vševěd,  očista dočista,  lví hříva,  peresám,  živá voda

báječný prací prášek  ..............................................................................

univerzální čistič ......................................................................................

účinný prostředek na posílení paměti ......................................................

minerální voda s léčivými účinky .............................................................

skvělý šampón proti padání vlasů  ..........................................................
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3. Pomocí zadaných údajů sestav strukturovaný životopis známé barbadoské zpěvačky. 

Robyn Rihanna Fenty je barbadoská zpěvačka. 

Narodila se 20. 2. 1988 ve městě Saint Michael na 

Barbadosu Ronaldovi a Monice Fenty. Od malička 

mluví plynně anglicky, domluví se španělsky. Minulý 

rok se začala učit francouzštinu. Miluje tanec, 

hraje golf a chová 2 psy, Rocca a Dina. Chodila 

na základní školu „Charles F. Broome Memorial 

School“ a poté na „Combermere School“, kde 

založila hudební trio. V srpnu 2005 nahrála své první 

album Music Of The Sun. V roce 2006 vystoupila 

na „Colours of Combermere School Show“.  

V dubnu téhož roku vydala své druhé album  

A Girl Like Me, jehož pilotní singl SOS byl použit při 

propagaci společnosti Nike. Následovalo celkem  

5 dalších alb se singly jako Umbrella, California 

King Bed, We Found Love nebo Diamonds. 

Nedávno se přestěhovala do nového bytu na 

Sunset Boulevardu č. p. 15 v Los Angeles.

nepovedená večeře

otrava houbami

jak se kačer přejedl

rychlý zásah zdravotní

záchranné služby

Nadpis: .....................................................................................................................................................................

VYPRAVOVÁNÍ

1. a) Prohlédni si obrázky, očísluj je podle pořadí a vymysli pro příběh zajímavý nadpis. 

b) Jaká je zápletka příběhu? 

 Označ ji křížkem. 

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
JSEM SE HOUBAMI.

SKVĚLÁ
HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 

JAK PŘIPRAVIT
CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
JEŠTE

SI PŘIDÁM...
JÉJDA!

TI DOKTOŘI!

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
JSEM SE HOUBAMI.

SKVĚLÁ
HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 

JAK PŘIPRAVIT
CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
JEŠTE

SI PŘIDÁM...
JÉJDA!

TI DOKTOŘI!

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
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SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 
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CHUTNÉ JÍDLO.
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JEŠTE
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JÉJDA!

TI DOKTOŘI!

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
JSEM SE HOUBAMI.

SKVĚLÁ
HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 

JAK PŘIPRAVIT
CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
JEŠTE

SI PŘIDÁM...
JÉJDA!

TI DOKTOŘI!PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
JSEM SE HOUBAMI.

SKVĚLÁ
HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 

JAK PŘIPRAVIT
CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
JEŠTE

SI PŘIDÁM...
JÉJDA!

TI DOKTOŘI!

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
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SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 

JAK PŘIPRAVIT
CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
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SI PŘIDÁM...
JÉJDA!

TI DOKTOŘI!

PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!

MÁLEM JSEM UMŘEL
A ONI ŘEKNOU:
PŘEJEDENÝ!

HALÓ? ZÁCHRANKA?
UMÍRÁM! OTRÁVIL
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HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
KDYŽ VÍTE, 
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CHUTNÉ JÍDLO.

VYNIKAJÍCÍ!
JEŠTE

SI PŘIDÁM...
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PŘEJEDENÝ!
CHÁPEŠ TO?!
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UMÍRÁM! OTRÁVIL
JSEM SE HOUBAMI.

SKVĚLÁ
HOUBAŘSKÁ

SEZÓNA.

NENÍ NAD TO,
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ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Státní občanství:

Vzdělání a kurzy:

Praxe:

Jazyk a další dovednosti:

Zájmy:

Upraveno podle www.zivotopis.osobnosti.cz/rihanna.php.
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2.

3.

4.

Pojmenuj pět základních částí vypravování. 

Přečti si dialog scény ze slavné trilogie Slunce, seno… Vymysli k dialogu příběh a napiš vypravování. 

Nezapomeň na přímou řeč. Pomůže ti vyprávění oživit.

K obrázku vypiš co nejvíce uvedených slovních druhů. Potom vymysli příběh. Napiš zápletku a osnovu.

Jirka Škopek: Tatí, máš tam chybu.

táta Škopek: Kde?

máma Škopková: Ježiši Kriste!! Samice s tvrdym y?!?

táta Škopek: No a ne snad? Tak to zkus napsat s měkym i a uvidíš. To je ještě blbější.

máma Škopková: Si řekni vyjmenovaný slova po M, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mýdlem. Hlemýžď se 

smýkal po mýtině. Odemykati, zamykati. Máš tam někde samici???

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

událost, od níž se odvíjí děj; nejčastěji střetnutí dobra se zlem

zlomová událost; rozhodující obrat v ději

vyřešení zápletky

představení výchozí situace, která je předpokladem pro následující děj

události, které vyplývají ze zápletky a posouvají děj

Zápletka:  ...........................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Osnova:  ............................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Podstatná jména

Přídavná jména

Slovesa

V

Z L T A

Z U NE

ZU Í

V CHY Í
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