
Vrabec

ž aaa

Yyjád i p í sudek pomocí  citoslovce.

na st echu. Pes _ na souseda.

do rybní ka. Zají c

Doplň p í sudekve správné m tvaru
v minulám č ase.

(jí t)ven. Hrí bata (pást se) na louce.

(š těkat) na koč ku. Srny (běhat) po palouč ku.

Urč i, o kter druh p í sudku se jedná.

Urč i, zda je jmenná č ást p í sudku
v 1., nebo 7. pádu;

Kluci

Psi

Doplň v p í sloví ch p í sudek.

Láska č arodějka.

Dvakrát _, jednou

Kam č ert- tam _ž enskou.
Cesta k spěchu

Ranní  ptáč e dál_.
Milosrdná lež  _ než  krutá pravda.

Č a, _ nejlepš í  _.
Chytré mu _,hloupé ho_.

Poctivé ho _.
Kdo j iné mu jámu , sám do ní

Bez peněz do hospody

Dobré  slovo iž elezná vrata

Bez práce

Hlad

koláč e.

Hněv

velké  oč i.

rádce.

pŘí suorr PŘí sUDEK

Maminka va ila oběd Jana p iš la brzy,

Bratr se stal kominí kem. Musí š  se tí m po ád zabÝvat?

Sestra je č asto v zahranič í . Nechápu to.

Z| oděj dopaden Kámen ž bluňk do vody.

Č as jsou pení ze vč era nebyla ve š kole.

Jedna vlaš tovka jaro

M lit se je lidské .

Láska hory p enáš í .

Oba p ijdou zí tra.

Eva zí tra neprijde.

Někdo vyk ikl.

Ovce se pásl _ na louce.

Kot'ata běhal_ po dvo e.

W
Najdi podnnět-

SLOVNl DRUH

l

!

RoD VZoR

Sestra je zpěvač kou. Velryba je savec.

Petr je dobrák. Pavelje policista.

Stalse uč itelem. LukeS byl porybnyí m.

ayil
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t* x}Dí vkyzpí val_ pí sně.

Hry byl_ hrány.

Hodiny odbil _ pť rlnoc.

Vrcholky hor se zazelenal_,
,ť * -^ ,--,,* * --,

]

.i-._____-__

Děti se z č astnil_ oslavy.

Turisté navš tí vil Karlš tejn

Rť rž e rozkvetl_ už  v květnu.

Chlapci p iš l_ do š koly.


