
ODPOVĚDI NA ÚKOLY Z MLUVNICE 12 – 27. 3. 2020 

Vyhledejte ve větě základní skladební dvojici 

1. Po mnoha náročných hodinách jsme s děvčaty konečně přišli. 

1. děvčata přišla 

2. jsme přišli 

2. Z letadla byla vidět rozsvícená města. 

1. města byla vidět 

2. letadla byla 

3. Měli by si koupit průkazku do knihovny. 

1. by si měli koupit 

2. by si měli 

4. Najdi ve větě základní skladební dvojici. 

1. najdi dvojici 

2. najdi 

5. Děti i dospělí křičeli radostí! 

1. dospělí křičeli 

2. děti i dospělí křičeli 

6. Z prezidentova vánočního projevu jsou politici zklamaní. 

1. politici jsou zklamaní 

2. prezident je zklamaný 

7. Školy jsou často znechuceny přístupem ministerstva školství. 

1. jsou 

2. školy jsou znechuceny 

8. Konečně jsme na to přišli! 

1.  jsme přišli 

2.  jsme na to přišli 

9. I když o to vůbec nestojíte. 

1.  o to nestojíte 

2.  nestojíte 

10. Každý si přinese na pondělí tempery a štětce. 

1.  si přinese 

2.  každý si přinese 

 

 

 

 

Str. 68/cv.1 

Správné odpovědi: 

tká si tkadlec, je živobytí, (on) věší, vítr odnese 

Str. 68/cv. 2 

Možné řešení 

Otec hraje na housle. Sestra spočítala rovnici. Instalatéři opravují ústřední topení. K obědu nám 

babička usmažila řízky. Na komíně si čápi vybudovali hnízdo. V sadu už rozkvetly jabloně. Soused 

nebyl doma. Všichni o tom věděli. Cestu lemovaly topoly. 



Str. 69/cv. 3 

Možné řešení: 

Kočka loví myš. V teplých oblastech se pěstuje vinná réva. Labe pramení v Krkonoších. Vlaštovky se 

stěhují do teplých krajin. Bratr učí na gymnáziu. V zoo jsme obdivovali žirafy a slony. Babička stříhá na 

zahradě růže. Venku vane studený vítr. 

Str. 69/cv. 4 

Správné odpovědi  

Stromy i tráva (několikanásobný Po) – se ohýbaly v silném větru (rozvitý Př) 

Malé kotě (rozvitý Po) – lízalo mléko (rozvitý Př) 

Kosi, sýkorky i vrabci (několikanásobný Po) – se slétli ke krmítku (rozvitý Př)  

Učitelky a vychovatelky (několikanásobný Po) – odjely s dětmi do školy v přírodě (rozvitý Př) 

Rybníky (holý Po) – byly zamrzlé (holý Př) 

Na obloze se rozsvítily a rozzářily (rozvitý, několikanásobný Př) – první hvězdy (rozvitý Po) 

Psi (holý Po) – se divoce rozštěkali (rozvitý Př) 

Teta a strýček (několikanásobný Po) – se rozloučili (holý Př) 

My (nevyjádřený Po) – budeme péct cukroví (rozvitý Př) 

Toník (holý Po) – se přiznal (holý Př), že rozbil okno (rozvitý Př) – (on – nevyjádřený Po) 

Chlapci (holý Po) – v dílně uklízeli do skříněk kleště, kladiva a šroubováky (rozvitý Př) 

 

Str. 70/ cv. 1 

Lidé obdivovali vystavené klenoty. Papíroví draci se vznášeli nad kopcem. Žížaly vylézaly ze země. 

Stroje ulehčily lidem práci. Na zahradě zpívali kosi. V hrnci se vařila povidla. V oboře se pásli jeleni a 

laně. Slůňata a malé lvíče se dětem moc líbily. Ve vodě pluly (i pluli) ryby a raci. * Z lesa se ozývaly 

kukačky. V cirkuse vystupovali cvičení medvědi. 

* stojíli ve větě přísudek před několikanásobným podmětem, může se koncovka příčestí činného 

shodovat s rodem nejbližšího jména  obojí způsob pravopisu je povolen. (Ale pouze: Raci, žáby a ryby  

pluli ve vodě.) 


