12. Napiš příběh skládající se celkem z 12 vět. V něm uveď 3 věty s podmětem rodu
mužského životného a 3 věty s podmětem rodu mužského neživotného. Tyto
podměty a přísudky označ barevně.

15. Doplň v příčestí minulém správnou koncovku.
Nové stoly se mi velice líbil

. Novináři se snažil

poutavý příběh. V pohádkách přepadal

Ordinace praktických lékařů se plnil

brzo psát. Víš, jak se vyráběl

kterých chodnících ve městě chyběl

dnes v noci vykradena. Monitory přestal

Klenotnictví byl
Dětem se skutálel
burácel

umýt. Vrazi si odpykal

do teplých krajin. Moravská vína většině lidí chutnal

míče z kopce dolů. Láhve mrazem praskl

a blesky se objevoval

obchody s oblečením. Vždy mi chutnal

špatnou známku. Koně tahal
policisté. Ředitelé škol se sešl

prsteny zářil

už na dálku. Na Vltavě se objevil

sinicemi. Mycí saponáty voněl

renesanční

nový druh růže. Vyleštěná zrcadla se blyš-

luxusní

16. Doplň správný tvar příčestí minulého.
(očekávat) zlatou medaili. Medaile si na-

Hokejisté

(odvézt) Finové. Maminky se během mist-

konec
rovství světa v ledním hokeji

v Praze. Diamantové

tatínkové

po celém domě.

nutně

už na dálku.

dřevo z lesa. K místu

plavidla. Mlékárny

z hygienických důvodů zavřít. Koupaliště byl

. Rámy oken potřeboval

svůj trest. Na náměstí se vyjímal

domy. Zahradníci vypěstoval
til

pergamenové listy? V nedalekém

. Hromy

saláty s mořskými plody. Nepo-

nehody přijel

se musel

fungovat.

všude kolem nás. Dělníci stihl

dokončit výstavbu nové silnice včas. Na hlavní třídě se otevřel

zorní žáci dostal

.

hlavně po víkendech. Provize ma-

archeologové nalezené kosti. Dlažební kostky na ně-

hradišti zkoumal

Husy odletěl

hrůzu.

velmi vysoko. Nedávno zakoupené zvýrazňovače pře-

kléřů se vyšplhal

13. Doplň v příčestí minulém správnou koncovku.

loupežníci nevinné lidi. Jídelní

nápoje. Pohádková strašidla mi naháněl

lístky neobsahoval

stal

každý den napsat

(rozčilovat), protože
(sedět) u televize a
(uvadnout).

(fandit). Květy orchideje už
(lákat) nás rakouská jezera. Koberce

znečištěna

(potřebovat) vyčistit. Bílé puntíky na černé látce
(nést se) všemožné zvuky.

(vypadat) pěkně. Nocí
14. Vymysli k daným přísudkům správný podmět dle zadání.
plakaly

napsali

17. Doplň v příčestí minulém správnou koncovku.

hlásily

uschla

Jeho slova se nedal

dívaly se

visely

Střechy byl

neuměla

byly zaplaceny

bábovky voněl

poslouchat. Žádané byl

porostlé mechem. Kufry se ztratil
po celém domě. Opičky seděl

náušnice s drahokamy.
už na letišti. Upečené
na větvi a pozoroval

návštěvníky zoologické zahrady. Všechny papíry z jeho stolu byl
hozeny do koše. Dřevorubci zůstával
tal
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do sebe. Tempery se používal

vy-

za deště doma. Provázky se zamoběhem hodin výtvarné výchovy.
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