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 Rozhodneme se rychle.             

   Právě se rozhodujeme, co uděláme. 
 Trenér promýšlí novou taktiku hry. 
   Pavla si to raději ještě jednou promyslí. 
 Uvařím ovocný čaj. 
   Vařím snídani pro všechny. 
 Večer se podíváme na nový film. 
   Děda se dívá na soutěžní pořady v televizi. 



ptal jsem se 

 

koupil jsem si 

 

obrátila jsem se 

 

najedla jsem se 



podat,   vzpomínat,   vzpomenout si, 
dobíhat,   trhat,   zavírat,   zavřít,   

opravit,   spravovat,   vzít si 



Nezlobíme se. 

Chci jít dnes do kina. 

Potřebujete nové boty. 
Máš si jít prohlédnout nový byt. 

Postaráte se o to. 



Podzimní mlhy zahal_ ( zahal_l_  ) celý 
kraj. 

Davy se val_  ( val_l_ ) z národního 
stadionu. 

Některé děti stále při vyučování zlob_ 
( zlob_l_ ). 

Kdo vyzdob_  ( vyzdob_l )  naši novou 
třídu? 

 Ty s ním nemluv_š? 



Někdo vyryl do lavice dvě srdíčka. 
Hodil do moře láhev se vzkazem. 

Obyvatele velkoměsta šokoval náhlý 
výpadek elektrického proudu. 

Firma konečně zavezla nepovolenou 
skládku. 

Moc nás to všechny překvapilo. 
 Televize to vysílala v přímém přenosu. 

 



V jídelně vaří docela dobře. 
Město prodává pozemek u lesa. 
Už jste to opravili? 

Zítra ukončí sezónu posledním 
zápasem. 

Barvy namícháme až těsně            
před použitím. 



• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. 
Mgr. Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání 
první 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých 
gymnázií. Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník 
víceletých gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. 
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. 
Mareš, V. Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 

 

 

 


