
Doplň pravopisné cvičení: 

B  strý chlapec se rád chlubí nab  tými 

vědomostmi z dějepisu. Jan  ižka zemřel 11. října 

1424 u Přib  slavi. Ml  nář klop  tl na ml

 nici. Pl  naři z nedaleké pl  nárny nám 

namontoval  nový pl  noměr. Jan  eruda 

napsal Písně osm  cké. Některé p  chavky 

nejsou jedlé. Brouk P  tlík a  erda  ravenec 

jsou hrdiny Sekorov  knížky. Olomoucké s

 rečky v  dávají směs  ci pachů a vůní. Vzdušný 

v  r v  nesl listí do v  šky. V  klá se mi 

zub. Byl jsem  koušen z jaz  kového rozboru. 

Ps  se hnal  za holub  . Odnes ty tác  . 

Cestu lemoval  topol  . Na pol  rostl  vlčí 
mák . Není to daleko do Čáslav  . Američtí 
astronauti bezpečně přistál  na  ěsíci. 
Bratrancov  názory se dědečkov  vůbec nelíbil

 . Na našem dvorku stál  tři velcí sněhulác  . 

Otep  slám  jsme skládal  do stohu. Dom

 ěnka není pom ěnka. Tam  jší zvyky se mi 

nelíbil  . Pozorně čtu de  í  právy. Byl 

prohlášen za vojenského  běha. Prezident přijal 
na  radě  panělského krále. Pozoroval na 

obloze  léčnou dráhu. 

 

 

 
 
 
 



Rozliš slova jednoznačná a mnohoznačná: 
 

dobrota  

zub  

tulipán  

pes  

hlava  

koruna  

noha  

hřeben  

čelo  

telefon  

list  

pravítko  

voda  

maminka  
 
tužka  
 

Napiš vhodná synonyma: 

Synonymum ke slovu vesnice je . 

Synonymum ke slovu maminka je . 

Synonymum ke slovu monitor je . 

Synonymum ke slovu třída je . 

Synonymum ke slovu dívka je . 

Synonymum ke slovu loď je . 

Synonymum ke slovu had je . 

Synonymum ke slovu zápas je . 

Synonymum ke slovu oblak je . 

Synonymum ke slovu jídlo je . 

Synonymum ke slovu hoch je . 

Synonymum ke slovu dům je . 

Synonymum ke slovu přítelkyně je . 

Synonymum ke slovu pták je . 

Synonymum ke slovu zvíře je  



Napiš vhodná antonyma: 
Antonymum ke slovu sudý je . 

Antonymum ke slovu světlo je . 

Antonymum ke slovu vpravo je . 

Antonymum ke slovu hubená je . 

Antonymum ke slovu starý je . 

Antonymum ke slovu bílá je . 

Antonymum ke slovu levá je . 

Antonymum ke slovu statečný je . 

Antonymum ke slovu světlý je . 

Antonymum ke slovu zdravý je . 

Antonymum ke slovu vysoký je . 

Antonymum ke slovu líná je . 

Antonymum ke slovu slabý je . 

Antonymum ke slovu malý je . 

Antonymum ke slovu horký je . 
Antonymum ke slovu líc je 
 

 


