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1. Slovně druhové přechody
V následujících dvojicích vět urči u podtržených slov slovní druhy. Uvědom si, že slovo,
které se stejně píše, může být různým slovním druhem.
Pavel se jí líbil. - Tatínek právě jí oběd.
Ta dívka právě prošla kolem. – Projdeme se kolem lesa. – Praštil kolem o zem.
Sedím vedle. - Sedím vedle tebe.
Během prázdnin se ozvu. – Unavil se během.
Má maminka je moc hodná. - Ota má nové autíčko.
Vandalové ničí majetek. - Ten svetr není ničí?
Díky tobě jsem pochopil matematiku. - Obracel se na mě s díky.
Auto zastavilo vedle chodníku. - Postav to vedle.
Tatínek je v garáži. - Potkali je ve městě.
Petr stál nedaleko. - Petr stál nedaleko zastávky.
2. Přímá a nepřímá řeč.
Převeď přímou řeč do řeči nepřímé tak, aby význam sdělení zůstal zachován.
„V sobotu s námi pojedeš do Prahy,“ oznámil mi tatínek.

„V kolik jdeš do kina?“ zeptal jsem se Pavla.
___________________________________________________________________________
3. Užití spojek
Kterou z následujících spojek lze nahradit výraz „ačkoli“ v daném souvětí tak, aby se jeho
význam nezměnil.
Ačkoli Petra bolela noha, stejně na trénink šel.
a) když

b) přestože

c) protože

d) jelikož
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4. Pravopis - identifikace chyby
Oprav následující dopis.

Milí pavle,
posílám ti srdečný pozdrav s Břeclavy. Je to moc krásné mněsto.
Ubytovaly jsme se v hotelu na náměstí a deně chodíme na vílety do
okolí. Obdivujeme krásy zdejší přírody, jsou tu nádherné lesi a taky
zbíráme houby. Dokonce jsme viděli stádo srnek, které se pásli na
louce. Nad hlavou nám létali nějací dravý ptáci. Samozřejmně jsme
také navštívili místní Zámek. Nejůžasnější jsou ale lidé, našli jsme tu
nové přátele. Mějte se hezky, uš brzyčko se vrátíme a budeme vám
fšechno viprávět.
Z pozdravem Jirka a Jana.
5. Skladba
1. Rozliš v dopise věty jednoduché (J) a souvětí (S). Zapiš nad věty správné písmenko (J / S).
2. U souvětí pak urči, z kolika vět se skládá, a zapiš. (např. S / 3)

