
Zkontroluj si cvičení v  sešitě na mluvnici, případně si nesprávné řešení oprav: 

s. 63/cv.1a 

Nepozorný chodec byl sražen autem.                                                                                          

Budova divadla byla navržena známým italským architektem.                                                                 

Zámek Lednice je hojně navštěvován českými turisty i turisty ze zahraničí.                                            

Tento obraz byl namalován už ve 14.století.                                                                                                                 

Střecha naší školy bude pokryta až o prázdninách.                                                                                                    

Zraněný byl převezen do pražské nemocnice.                                                                                                             

V lese nedaleko naší chaty bylo vysázeno mnoho nových stromů.                                                                      

Dopravní značky byly poškozeny neznámým vandalem.                                                                                     

Stany byly postaveny na slunné louce u řeky.                                                                                                           

Encyklopedie bude vydána až příští rok.                                                                                                                  

Žák je zkoušen u tabule.                                                                                                                                               

Záhon byl zryt velmi pečlivě.                                                                                                                                        

Podezřelý byl pronásledován policisty. 

s.64/cv.4 

vyprala – 3.osoba., číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný                                                   

pověsila – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný                                                    

byl založen – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                              

běhá – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod činný                                                               

přines – 2.osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací, rod činný                                                                               

jsou tištěny – 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod trpný                                           

byl chycen – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                          

hráli -  3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný                                                            

byla upletena – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                               

byl okován – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                                  

kvetly – 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný                                                 

jsou postaveny – 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný, rod trpný                                    

byl vybrán – 3.soba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                                   

reprezentoval by – 3.osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací, čas přítomný, rod činný                             

byl uložen – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný                                                  

rostly – 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací,čas minulý, rod činný                                                            

bylo umyto – 3.osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný   

 

 

 



s.64/cv.5 

Každý vytvořil vlastní věty 

Příklady možného řešení: 

Kdy se ten dopis napíše? Vyprané prádlo se suší na šňůře. Tato kniha se čte jako povinná 

četba. Tento lék se užívá 3x denně. Sešity se prodávají v papírnictví. Tato auta se vyrážejí do 

USA. Pořad o historii Egypta se vysílá ve středu v 15.00 hodin. Na výstavě v Praze se vystavují 

obrazy umělců 19.století. Stůl se vyleštil dokonale. 

s.64/cv.6 

Červeně byste měli mít označena tato slovesa:                                                                                                          

se hrála, se trestá, těší se, vysvětlilo se, dovážejí se 

 

 Zkontroluj řešení v sešitě na literaturu, případně si oprav: 

s.139/cv.8 otázky  

Biookurky? Děkuji, chci                                                                                                                                   

1.c    2.c   3.b   4.b    5.biookurky-okurky pěstované přírodně, sezóna-období, panika-velký 

strach, bakterie-jednobuněčný organismus, titulek-nadpis, titulní-hlavní, konzumace-jezení, 

serióznější-vážnější                                                                                                


