Čeština, která ti dá asi zabrat
1. Úvodní opakování
s. 40 1a možné řešení: Tak poslyšte,
prašivky! Zkažená lidská mláďata jdou
do polepšovny. Ale tohle je pohoršovna./!
PO-HOR-ŠOV-NA, jasné? A vy odsud nevyjdete,
dokud se nepohoršíte, i kdybyste tu měli zůstat
nadosmrti./! A protože jste nesmrtelní, bude to
docela dlouho, co? (Pozn.: Barevné označení písmen v klíči vychází
z předpokladu, že žáci znají pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách, zatím
však neovládají pravopis po souhláskách obojetných. Je však možné,
že na některých školách to bude jinak, že někteří žáci jsou napřed, že se k úloze
dostanou později než na začátku školního roku a budou znát pravopis
po některých obojetných souhláskách apod. V tomto smyslu je řešení úlohy
individuální.)

1b ZLOBERTA 1c možné řešení: Trdlo,
Tuponos, Tahoun, Tvrdohlav, Tuhovous
1d řešení bez trpaslíků: 1. Ježibejby;
2. Krutohlav Mstižer; 3. Krutohlavová
Vraždožrava; 4. Sudíček; 5.–9. trpaslíci;
10. Ťápota; řešení se jmény trpaslíků z úlohy 1c:
1. Ježibejby; 2. Krutohlav Mstižer; 3. Krutohlavová
Vraždožrava; 4. Sudíček; 5. Tahoun; 6. Trdlo;
7. Tuhovous; 8. Tuponos; 9. Tvrdohlav; 10. Ťápota
s. 41 2 Tak to jsi ty , co jsi hanbou čeledi
Zlých sudiček? Jako kdyby nestačilo, že se místo
holky narodil kluk! Sudičky byly odjakživa
ženské! Ty máš věštit novorozeňatům bídu!
Vši, štěnice, černý mor! A ty jim věštíš samou
spokojenost! Fuj, fuj, hanba! A ještě ke všemu čteš
knížky! Jsme Škůdci a máme lidem škodit! Co by
to bylo za svět, kdyby lidi netrpěli, co? A naval tu
Sudíček
knížku, tady si nebude nikdo číst!
3a oprava chyb: Púůsobí-li, měsťetě,
autobusúů, dalšýí, k | jejich, hřípbky; zbylá
písmena: E, E, É, L, N, Z; vyluštěné slovo:
Ťápota 3b a) úplně; b) bažina;
ZELENÉ
c) poutník 3c a) probudili se; b) zpět; c) spát

4 řešení viz tabulka
Slovo obsahující
poutníky,
tvrdou i měkkou slabiku
hříbky
Slovo souřadné ke slovu auto
autobusů
Slovo se slabikotvorným l
úplně, neplní
Dvě zájmena
jejím, je (se, jejich)
s. 42 5 Matka, protože, zpátky, pár,
Ježibejby 6a jejich,
sprostých, jazyky, let
velkému/nemalému/obrovskému, je, z
6b možné řešení: Poslal je sem jejich otec,
král Krutohlav, protože Vraždožrava je k jeho
velkému/nemalému/obrovskému zklamání
soucitná fňukna a Mstižer je strašpytel se sklonem
k dobročinnosti, ale král z nich chce vychovat
drsné hrůzovládce. 7 možné řešení:
Proč nestrašíte? (tázací) Jste přece strašidla.
(oznamovací) Tak se podle toho chovejte!
(rozkazovací) Ať se vás konečně lidi aspoň
trochu bojí! (přací)

2. Slova příbuzná
s. 43 1a zelená: myš, myška, myší, myšák,
myšina; červená: místo, rozmístit, místnost,
nemístný, umístění; žlutá: mísit, promísit, smíšený,
vměšovat se, míšenec; modrá: myslet, myšlenka,
nesmysl, vymyslet, zamyšleně
1b řešení viz tabulky
Předpona
roz
ne
u
Předpona

nes
vy
za

Kořen
míst
míst
míst
míst
míst

Příponová část
o
it
nost
ný
ění

Kořen
mysl
myšl
mysl
mysl
myšl

Příponová část
et
enka
et
eně

1c postup řešení: myšina, zamyšleně, vymyslet,
nemístný, promísit, místnost, myška, míšenec,
myšlenka; vyluštěné slovo: ALTERNACE
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vysoký
sucho
práce
vítr
koupit
jih
mrak
kůže

převyšovat
vysušený
zapracovat
větrák
kupovat
jižní
mráček
kožní

2b shodný, kořeni, změnám, souhlásek,
samohlásek, délky, dům – domek, slyšet – slýchat
3a a) letadlo, letec, letní, přílet, poletovat;
b) udělaný, vydělávat, dělník, dělání, dělo;
c) klepat, lepidlo, lep, nálepka, lepicí; d) zavodnit,
závodník, vodník, povodí, vodárna 3b možné
řešení: Závodník se snaží, aby v závodě uspěl.
Dělostřelec se těší, až vypálí z děla.
s. 45 4a možné řešení: BĚH/BĚŽ: podstatná
jména – běžec, běžky, běhání, výběh, oběžník;
slovesa – běhat, běžet, přiběhnout, doběhnout,
odběhnout, vyběhnout; PLAV: podstatná jména –
plavec, plavky, plavání; slovesa – plavat, připlavat,
odplavat, vyplavat, doplavat; LES: podstatná
jména – lesík, lesník, zálesák; slovesa – prázdné
políčko; KOP: podstatná jména – kopání, příkop,
výkop, zákop; slovesa – kopat, kopnout,
zakopnout, odkopnout, zakopat, odkopat,
vykopat; PAD: podstatná jména – padák, padání,
případ, odpad, dopad, výpad, odpadky; slovesa –
padat, vypadat, dopadat, připadat, zapadat,
vypadnout, dopadnout, odpadnout, zapadnout
4b příponová část -nit (v úloze 4a modrý
rámeček); slovo zalesnit
4c možné řešení: běhárna – místo, kde se běhá;
dolesání – chození do lesa; podpadnout –
spadnout pod někoho; výkopárna – místo, odkud
tě vykopnou; výplavník – člověk, kterého vyplavila
řeka 5a a) osoba; b) místo 5b kořen,
významy, příponovou, část (Pozn.: Je možné i opačné pořadí
slov: část, příponovou.), příbuzná

s. 46 1 měkké souhlásky: C, Č, Ď, J, Ň, Ř, Š,
Ť, Ž; tvrdé souhlásky: D, H, CH, K, N, R, T;
obojetné souhlásky: B, F, L, M, P, S, V, Z
G, Q, W, X – jedná se o hlásky cizího původu
2a možné řešení: a) jih; b) hoch; c) nárt;
d) kuna 2b možné řešení: a) hrad; b) hrát;
c) jiný; d) říkat 3a možné řešení viz tabulka
Slova s pěti
písmeny

Dvojice příbuzných slov

Slova se čtyřmi
písmeny

Změna
v kořeni slov
s š
ch š
á a
í ě
ou u
h ž
k č
ů o

3. Souhlásky

Slova se třemi
písmeny

2a možné řešení viz tabulka

Samohlásky

s. 44

E
O
A
E, E
O, E
A, E

lev
mol
pas
–
eso
ale

ples
zlom
plaz
leze
pole
zase

svezl
mopsl
splav
sleze
posel
zleva

3b individuální řešení
s. 47 4a a) Podzim je vždy příznivý, když
sedlák není lenivý. b) Hustý kožich zaječí, zima
bývá největší. c) Teplé září – dobře se ovoci i vínu
daří. d) V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to
známka příští neúrody. 4b slova: podzim,
příznivý, lenivý, zima, bývá, vínu, listopadu, příliš;
pranostika – individuální řešení 5a a) poklop
i celou – opice; b) stromy šustily – myš
5b opice, opičinci, opičákům, Opičátka,
opičárnu, opičky, opičit, opičím 5c slova –
možné řešení: myška, myšička, myšátko, myšák,
myšáček, myší, myšina; text – individuální řešení

4. Vyjmenovaná slova po B
s. 48 1a doplnění slov: bílek, bydliště,
vybírat, přibí/ýt, nabíječka, dobí/ýt, bí/ýlí, obydlí,
bič, obilí, bylinný, obyčejný; řešení viz obrázek
bílek
nabíječka
bič

bydliště
dob_t
přib_t

obilí
vybírat

b_lí

obydlí
bylinný
obyčejný
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1b dobýt, býlí, bílí, dobít, přibýt, přibít
1c možné řešení – slova: nabít – nabýt;
věty: Chtěl bych nabýt velké jmění. –
Nezapomeň si nabít mobil.
s. 49 1d možné řešení: pod – pot, kúra –
kůra, led – let 2a 1. kobylka; 2. starobylý;
3. násobilka; 4. pozbyl; 5. vyrobili; 6. všudybyl;
7. obilky 2b možné řešení: bylinky, obilnina,
vybílit 3 odbyla domácí úkol; zbyl jeden koláč;
odbila půlnoc; zbil ho sousedův syn
4 Před mockrát moc lety a jednou vteřinkou
to na Zemi bíývalo docela jinak. Nebyla tady ani
žádná obiydlená města s vysokými býílými domy,
ani žádné silnice s auty, žádná hřiště, a dokonce
tady nepřebývali ani žádní lidé. Zato tady biyla
nekonečná moře, v nichž se zabydlely prapodivné,
neobiyčejné rybky s velkými hlavami a ježatými
ploutvemi. Bylo tady hodně lesů a v nich chodili
nebývale obrovití ještěři, kterým se říká dinosauři
a brontosauři, ale také různé bíýložravé i všežravé
praopice, ledabiyle zavěšené na větvích stromů,
praptáci a jiní poletováci.

5. Vyjmenovaná slova po L (a B)
s. 50 1 a) blýskat se; b) vzlykat; c) lysý;
d) lyže; e) mlýn; f) polykat; g) plyš 2a a) mlít;
b) lysina; c) listnatý; d) lyžař; e) hlídač; f) vlídný;
g) uplynul čas; h) neslýchaný 2b hvězdičky
v úloze 2a: lysina, lyžař, uplynul, neslýchaný;
text – individuální řešení
s. 51 3 1. konvalinka; 2. lýkožrout;
3. pampeliška; 4. lyska; 5. mandelinka; 6. pelyněk;
město v jižních Čechách
tajenka: VOLYNĚ
4a a) plynárna, plýtvání, plyn, plynulý;
b) obydlí, bydlet, zabydlený, nabídka; c) plyš,
slyšitelný, neslýchaný, vyslyšet; d) ubytovat, bytná,
jedno slovo: nabi/ytý
obytný, nabi/ytý
4b možné řešení: a) plynný; b) bydliště;
c) nedoslýchavý; d) bytový 4c individuální
řešení 5 individuální řešení

6. Vyjmenovaná slova po M (a B, L)
s. 52 1a a) mýval, zmije, mísa; b) neumytý,
kmín, dobromysl; c) Přemysl, Mirek, namyšlený
1b podtržená slova z úlohy 1a: mísa, neumytý,
namyšlený; možné řešení viz tabulka
Podstatná jména
Přídavná jména
Slovesa

myšlenka, myška, umyvadlo,
smyčka, myčka
zamyšlený, hmyzožravý
zamykat, zamyslet se

1c možné řešení viz tabulka
mýt
mýval
neumytý
mycí

myslit
dobromysl
Přemysl
namyšlený

1d individuální řešení
s. 53 2a 1. mi; 2. mít; 3. mi; 4. mývala;
5. My; 6. mívá; 7. Mívala; 8. My; 9. mýt; 10. mi;
11. mi; 12. my; 13. My; 14. umývá; 15. My; název
obce: KAMÝK NAD VLTAVOU 2b plyšáka –
plyš; myš; zbytečné – být; omylům – mýlit se; byt;
mlýnek – mlýn; blýskli – blýskat se
2c individuální řešení 3 d)

7. Vyjmenovaná slova po P (a B, L, M)
s. 54 1a a) pýr; b) slepíš, slepýš; c) popis;
d) kopýtko; e) opilovat, opylovat; f) pikat, pykat;
g) načepýřená; h) pil, pyl; i) pilina; j) pytlák
1b pyl, pikat, slepýš, pykat, slepíš, pil, opilovat,
opylovat
s. 55 2a 1. pych – e); 2. pískle – h);
3. nevyzpytatelný – g); 4. sudokopytník – f);
5. jazykozpyt – c); 6. pískovec – d);
7. lichokopytník – b); 8. ptakopysk – j);
9. třpytka – a); 10. pitva – i); název obce:
CHROPYNĚ 2b individuální řešení
s. 56 3a Potkají se hlemýžď se slimákem.
Hlemýžď má úplně rozbitou ulitu. „Jak se ti to
stalo?“ ptá se slimák. „Ále,“ vzlykne hlemýžď,
„řítím se ti plnou rychlostí do zatáčky a vtom
mi do cesty vyroste pýchavka.“
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8. Vyjmenovaná slova po S (a B, L, M, P)
Jiný
slovní
druh

Sloveso

Přídavné
jméno

Podstatné
jméno

Slabika

3b možné řešení viz tabulka

mý mýtina ochmýřený umývat domýšlivě
li
liška
slibný
litovat
vlivně
bi bizon
bitevní
bičovat
přibitě
ly lyžařka slyšitelný
polykat
plynule
mi samice
minulý
minout
mile
pý slepýš
netopýři zapýřit se klopýtavě
4a a) lýko; b) byt; c) pýcha; d) mýt; e) pyl;
f) obyčej; g) babyka 4b a) pykat; b) lysý;
c) pýr; d) plyš; e) pysk; f) býk; g) lýtko
možné řešení: 4a – vřískat (výskat), smír
(sýr); 4b – obilnina (bylina), proklikat (polykat)
5a možné řešení viz tabulka

s. 57
B
P
M
S
V
K
P
N
R

Y
L
Ý
L
Z
L
Ř
E
O

T
Y
V
E
L
O
E
O
Z

Š
A
P
Y
P
M
B
Č

L
Ý
K
Ý
Ý
Y
E

Z A P I
Z A M
P Ř
Š
K
O T
T A T
Š L E T
D L E N
P Ý Ř E

S
I
I
O
M

O
L
S
L
A
S

Ý
N Ý

V
O
L
I
M
L
S

A
V
Í
B
I
Í
Í
V

T
A
B
Ř
N
B
L
L
M

E
N
I
Í
K
I
I
I
Í

L
Ý
T
K
A
T
T
V
Č

Y/Ý – možné řešení: neobyvatelný, sudokopytník,
jazykozpytec; I/Í – možné řešení: spisovatelka,
neviditelnost, nepochopitelný
5b individuální řešení
6 Nachomýtla se myi jednou do cesty vzliykající
klícka. Bydlívala v ní bílá holubička, na kterou byla
piyšná. Ale jednou zívla, dvířka se otevřela
a holubička frnk a byla pryč. Slyitoval jsem se nad
klíckou a vzal jsem ji domů. Slýíbil jsem jí, že do ní
dám neobyčejně hodného ptáčka. Z listu papíru
jsem udělal vlaštovku a hodil jsem ji do vzduchu.
Vlaštovka zamýířila do klícky. Ta si ptáčka
oblýíbila. Přislíbila, že se bude zamiykat,
aby jí neulétl.

s. 58 1a a) synovec, zesílit, synáček –
nejedná se o slovo příbuzné k vyjmenovanému
slovu syn / neobsahuje y / neobsahuje krátké i/y;
b) sýkora, sýček, sysel – nejedná se o název
ptáka / neobsahuje dlouhé y; c) syrovátka, sirka,
zasít, síto –jedná se o slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu / neobsahuje i/í / neobsahuje jen
dvě slabiky; d) sytý, sychravý, syčet – nejedná se
o přídavné jméno; e) syreček, sýrárna, sýrař,
sýr – nejedná se o slovo příbuzné se slovem
vyjmenovaným, ale přímo o vyjmenované
slovo / syreček, sýrárna, sýrař, sýr – neobsahuje
dlouhé ý 1b individuální řešení
2a 1. nenasytný; 2. přesýpací; 3. zlosyn;
4. sychravý; 5. usychat; tajenka: NESYT
2b individuální řešení
s. 59 3 a) musí čekat – síýček;
b) Kosí lahůdkou – síla; c) zkusí na túry – usínat;
d) si týdenní – siytý 4 Silvestr(a), silnice, sídla,
Nasytili, lesíka, sychravo, sirky
5a řešení viz tabulka
mlýn

mlynář

mlynářka

myš

myška

myšička

obyčej

obyčejný

neobyčejný

splývavý

splývavější

nejsplývavější

mýt

umýt

umytý

mysl

úmysl

úmyslný

plýtvat

vyplýtvat

vyplýtvaný

5b možné řešení viz tabulka
1 pýcha

2 pyšný

2 pyšnější

1 bylina

1 bylinka

2 bylinkový

5 myslet

5 vymyslet

2 vymyšlený

s. 60 6a a) sýpka, zásyp, posyp, sypač;
b) bystře; c) zbytečně; d) zasytit, nasytit, přesytit;
e) plyn, plynárna, plynovod; f) opylovat
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6b a) lysina, lysinka; b) lyžovat, zalyžovat si;
c) sykot, syčení 7a možné řešení: I – pilný,
pilník, pít, obilí, list, mlít, místo, místnost, slib,
slíbit, klít, slít, polít, tlít, políbit, popis, pískl, tikot,
píst, síto, sítko, smítko; Y – býk, byt, obytný, smýt,
omyl, lýko, lýtko, lysý, mylný, mlýn, mýto, nýt,
plyn, sytý, pysk, pobyt, sykot, kopyto, myslit,
mýtit; I/Y – p_l, m_t, m_l, b_l_
7b individuální řešení

tajenka: vyza 4b individuální řešení
5 vysoké, vytí, výr, rozvířil, viselo, vyděšeně,
borovice, vysvitlo/vykouklo/vyšlo

s. 61 8 obyvatelé, lyže, pytle, příbytkem,
dobytek, třpytí, byliny, sychravé, kobylu, sýkory,
sypou, plynou, hlemýždě, slepýše, myši, plyše,
kopyty, býků, pylu 9 individuální řešení

s. 66 1a nazývá, Ruzyně, brzy, jazýček,
ozývá 1b Bydlím, obydlí/příbytku, jazyky,
Myslím si, se mýlím, nezvyklé/neobyčejné,
nezamyká, vyzývá 1c možné řešení: zívat,
zírat, zídka, zima, vozík 1d individuální řešení

9. Vyjmenovaná slova po V
(a B, L, M, P, S)
s. 62 1a možné řešení: a) vyjít, vycházet,
vysvitnout, vykouknout; b) vyhřívat se, vylézt,
vypláznout; c) vypustit, vylovit, vyplavat,
vyschnout; d) vykvést, vyrůst; e) vyskočit,
vymyslet, vyběhnout; f) vymalovat, vykřiknout
1b individuální řešení 1c individuální
řešení
2a možné řešení viz tabulka

s. 63

Sloveso
vystavit

Podstatné jméno
výstava

Přídavné jméno
vystavený

vynalézt

vynález

vynalezený

vylovit

výlov

vylovený

vykonat

výkon

výkonný

vypočítat

výpočet

vypočítaný

vykopat

výkop

vykopaný

vydělat

výdělek

vydělaný

s. 64

4a řešení viz obrázek

v ý ška žv ý kací zlozv y k v í těz
v í tr
záv i n

v i ník

o

do

cha

ko

ný

roz

pý

ne

ný

ne

slý

vý

ře

pa

če

neobyčejný

nedoslýchavý

rozčepýřený

zážitek

koloušek

papoušek

vy

cí

jí

va

o

tel

sy

po

cha

ný

ko

my

po

za

dě mnět

omyvatelný

zapomnětlivý

porost

koberec

dědeček

(Pozn.: V posledním oválku je příklad individuálního řešení.)

s. 69

4 řešení viz obrázek

jaz ý ček

s i rka

p i lný

m i láček

p í seň

kom í n

p i lulka

dop i s

ob y dlí

brz y

brz i čko

mam i nka

obl í bit

ml í t

vým y sl

zv í ře

p y šný

pl y nulý

psí v y tí nov i ny

v i na

zv y k

v y soko

v y žle

v í čko v y kání
v y dra

sv í tit

odv y kat

v í no

zv y klý

li
vý

vysychající

záv i tek

náv y k

v ý skot obv y kle v í ska

čej

v ý křik

cv i k

pov y k

zá
by

v i dle

tři v ý ři

zv í ře

s. 68 2a a) my, vy; b) bylina; c) kobyla;
d) brzy; e) obyčej; f) pelyněk; g) být, mýt, výt;
h) pýr, sýr, výr 2b individuální řešení
3 možné řešení viz obrázek

pov ý šit

v í řit

v i šně

s. 67
1e možné řešení: a malou vydru,
jak vzlyká u mlýna, a plyšového mývala, jak leží
na mýtině, a sýkorku, jak se sytí nasypanými
semínky, a sysla, jak polyká v sýpce zrní atd.
1f individuální řešení 1g individuální
řešení 1h individuální řešení

v i dět

v ý heň

zv ý šit

10. Vyjmenovaná slova po Z
(a B, L, M, P, S, V)

START

2b individuální řešení 2c individuální
řešení 3 výt, vysít, viset, vír

6a býk, kobyla, myš, sysel (Pozn.: Poslední
dvě uvedená slova lze doplnit i v pořadí sysel, myš.), netopýr, vydra
6b individuální řešení
s. 65

l y sina

p y tlovina

p i tva

m y čka

slab i ka

nenas y ta

p i liny

b i tva

sl ý chat

sl í bit

v ý let

os y pat se

l y žařský

úb y tek

záv i st
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5 a) Co na srdci, to na Ruzyni jazyku.
b) Kovářova bylina kobyla chodí bosa. c) Sýkora
Sytý hladovému nevěří. d) Kopyto Pýcha
předchází pád. e) Není všechno zlato, co se čepýří
třpytí. f) Na hrubý pýr pytel hrubá záplata.
6 Obvykle, brzy, nesvítilo, Velice/Velmi, Získal,
nevydařil/nevyvedl, zítřek, líp
s. 70 7a a) Odlepil nýtek, který byl omylem
nakřivo. b) Dítě stříhá, lepí, patlá a líbezně si
zpívá. c) Vilémovi selhal v pondělí na silnici vůz.
d) Lidka umí vázat květiny do líbivých kytic.
7b možné řešení: a) Vašek je silný chlapec.
b) Slyším někoho sípat. c) Sysel zalezl do své nory.
d) Dítě zívá na celé kolo. / Bývá tam vždycky
dobrá zábava. 8a možné řešení: modrá
plocha – obilí, bizon, viset, závist, podzim, získat;
žlutá plocha – bystrý, kobylka, povýšit, vyskočit,
brzy, jazykový; zelená plocha – nab_t, přib_t, b_t,
v_r, v_t 8b individuální řešení

11. Slovní druhy
s. 71

1a řešení viz obrázek

1a
//////////////////////
////
//
//
////
//
//////
//

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 /

22
4
2
2
4
2
6
2
0
1

(Pozn.: Součty uvedené v tabulce se vztahují pouze k úloze 1a, tedy
k zadaným názvům knih.)

1b individuální řešení 1c možné řešení:
podstatná jména, předložky, částice, citoslovce
(Pozn.: Toto řešení je založeno pouze na součtech slovních druhů ze zadaných
názvů knih. Po započítání názvů, které doplní děti, se závěr může změnit.)

1d individuální řešení

1e individuální řešení
2a řešení viz obrázek

s. 72

Kokrhel

Šebestovou

brouk Pytlík

rybník

opičce Žofce

Kostička

Krakonošovi

pařez

chaloupce

Manky

Rumcajse

Růženka

Krtečkovi

Máničku

Rákosníčka

Matovi

Machem

Mořenka

Spejble

Vochomůrko

Hurvínkem

víly Amálky

Škubánka

Jabloňka

Křemílek

Pata

Vydrýskem

Emanuel

pes Jonatán

Myšička

2b individuální řešení
s. 73
2c a) Krtečkovi, Matovi, opičce Žofce,
chaloupce; b) Pata, Rumcajse, Škubánka; c) pařez,
Liší se životností. Jména z druhé
rybník
tabulky označují živé bytosti, jména ze třetí
tabulky neživé objekty. 2d individuální řešení
3a možné řešení viz tabulka
Rod

Podstatná jména
kostel, strom, smrk, mrak,
neživotný keř, kříž, kámen, hřib, květ,
mužský
list, batoh, šátek, úsměv
životný pes, kluk, pták, motýl, had
bříza, tráva, muchomůrka,
ženský
houba, květina, louže, bota,
cesta, šiška, větev, obloha
jablko, hnízdo, vajíčko,
střední
štěně, vodítko, kamení
s. 74
3b individuální řešení
3c individuální řešení 4 postup řešení:
mňouká, Reků, učení, kokrhá, žasnu, mručí,
zmoudří, divit–živit, jsem; vyluštěné jméno:
JIŘÍ ŽÁČEK

12. Věta, souvětí a větná skladba
s. 75

1a řešení viz tabulka

tancovat
my
kam
hele
lomcovat

mravenec
ano
lenošit
prezident
chválit

na
potkat
jahody
až
určitě

proč
líně
nasypat
Hurvínek
kniha

skladební dvojice – možné řešení: jahody chválí,
Hurvínek lomcuje, kniha potká, prezident lenoší,
mravenec tancuje
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1b možné řešení viz tabulka
Kdo? Co?
jahody
Hurvínek
kniha

Co dělal/
/dělá/udělá?
chválí
lomcuje
potká

Další nezbytné
slovo
šlehačku
klikou
čtenáře

1c možné řešení: 1. Zralé jahody chválí naši
sladkou šlehačku. 2. Rozčilený Hurvínek lomcuje
zrezivělou klikou dveří. 3. Smutná kniha potká
svého veselého čtenáře.
1d možné řešení: 1. Zralé jahody chválí naši
sladkou šlehačku, když se potkají ve vynikajícím
dezertu. (V1, když V2.) 2. Rozčilený Hurvínek
lomcuje zrezivělou klikou dveří, protože se
potřebuje dostat ven z domu. (V1, protože V2.)
3. Smutná kniha potká svého veselého čtenáře
a stráví s ním krásný večer. (V1 a V2.)
s. 76

2 možné řešení viz obrázek
opravil
instalatér opravil
Instalatér opravil kohoutek.
Instalatér opravil rozbitý kohoutek.
Šikovný instalatér opravil rozbitý kohoutek.

3a individuální řešení 3b individuální
řešení 4 individuální řešení

13. Závěrečné opakování
s. 77 1a byla, bíle, vymalovaná,
velikánskou, nábytkem, umyté, židliček, bylo,
byla, liduprázdná 1b černou 1c nábytek,
kobyla, smyčec, lyže, myšlenka 1d a) čerň,
černota, černoch, černoušek, černokněžník,
černovláska; b) zčernalý; c) černat, zčernat;
d) černě 1e ale 2 možné řešení: Do třídy
přišli noví žáci a původní žáky proměnili ve věci.
s. 78 3 a) omítka; b) houkání výra;
c) usmívat se; d) odbít míč; e) pisklavý hlas;
f) pýchavka; g) dobýt hrad; h) nabít mobil;
i) vynalézt; j) zapíchnout; k) blízká ves;
l) vysvědčení; jméno: PIŠTA 4 a) slimák (nutná
volba i/y – u ostatních slov je možné napsat obojí);
b) vyrytý (přídavné jméno – ostatní slova jsou
příslovce); c) fakír (slovo bez slabikotvorné
souhlásky); d) kouknete (2. osoba čísla

množného – u ostatních slov je 1. osoba čísla
množného); e) mazat (slovo bez předpony);
f) rosničky (ženský rod – u ostatních slov je rod
mužský); g) plyšák (slovo příbuzné s vyjmenovaným slovem po L – ostatní slova jsou příbuzná
s vyjmenovaným slovem po P); jméno:
MÁRYFUK MAROŠ 5 a) ANO; b) NE;
c) ANO; d) NE; e) NE; f) ANO; g) ANO; h) ANO;
i) NE; j) ANO; k) ANO; l) NE; jméno: ČÁRYFUK
LÁJOŠ
s. 79 6 individuální řešení 7a možné
řešení: zajíc, kina, žáby, pokladník, vstupenku,
hlodavec, uvaděčky, pomoc, živočich, doupěte,
pampelišky 7b možné řešení: šla jsem, jsem
uslyšela, říkal, koupíš, sním, Vypadlo, povídáš,
Nevidím, nebudu poslouchat, nemám, hledají,
Otočila jsem se, odešla, mlčel
s. 80 8a To jsme tak jednou v opbchodě,
když najednou vyidíme chlapa, jak bere z regálu
přepiychovou vyšívanou kravatu a strká si ji rychle
potd kabát. No to miy, kluci dDemeterovi,
nemůžeme nechat být! ŮÚplně potichu
zašeptáme: „Lechtáta kraváta kous a štíp!“
A začnou se dít věci! Ten hrozný chlap se směje,
až se za | břicho popadá, pak chvýíli vyje, kvílí
a svíjí se, jako když ho bodá tisíc špendlíků.
kKonečně se mu podaří vráťtit kousající
a lechtající kravatu zpjeět mezi kupy skvělého
oblečení. Kouzlo pomine. Mušž slíbí viyčerpaným
hlasem: „Už nikdy nic neukradnu!“ A uteče pryč.
8b individuální řešení 9 1. kluky;
2. popadá; 3. pomine; 4. bral; 5. regál; 6. smát se;
7. pod; 8. pysk; 9. jste; 10. vy; 11. chvíle; tajenka:
KAMARÁDSTVÍ

14. Zásobník slohových úloh
Pozn.: Strany 81–83 obsahují s výjimkou úlohy 9a pouze úlohy s vysoce
individuálním řešením, možná řešení zde proto neuvádíme.

s. 82 9a pořadí částí: 5, 3, 6, 2, 7, 8, 1, 4, 9;
celý text: Děti cestou do parku přecházely silnici.
Vtom jim přes cestu přeběhl pes. Sestřička
se zvířete hrozně lekla. Sestra leknutím upadla
a rozplakala se. Před ležící dívkou tak tak zabrzdil
Klíč k úlohám 11
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vůz. Přiběhli k ní Matěj, řidič auta i pes. Pes jí
olízl tvář, usušil slzy a odběhl. V cestě pak děti
pokračovaly opatrněji. V parku si s úlevou sedly
na lavičku.

15. Hrátky s jazykem
s. 84
A
E
I
O
U
Y

1 možné řešení viz tabulka

sak, rak, mat, spád, vláda, dává, mapa, palma,
paráda, kavárna, karavana, dalajlama
les, ples, sled, sele, nese, tele, peče, jelen,
meleme, pečeně, vesele, jezevec, preference
lis, víš, nic, spis, visí, listí, pití, přišili, ničili
hod, lom, sport, kolo, skoro, kolos, okolo,
kolotoč, poloostrov
rub, puk, sud, pudl, tubus, kupuju
myš, plyš, sýry, ryby, krysy, kykyryký

2a možné řešení: a) na, on, tam, myš; b) já,
rám, dál, svůj; c) ale, zase, kdyby, prase, nese, oni,
kudy; d) váza, máme, záda; e) malý, vidí, hurá;
f) mává, náhlý; g) vesele, motorka, protože;
h) zelený, zastaví; i) sázíme, krápníky;
j) pantomima, popojdeme 2b možné řešení:
a) Máme dva veselé psíky. b) Pak dostanu malé
kotě. c) Naše milá máma mě objala. 3a možné
řešení: Naše kočka nese zrovna hrdě v zubech tři
myši. 3b možné řešení: Jdou s malou Evou
dlouhou cestou na krásnou louku.
s. 85 4a možné řešení: a) talíř, talíře;
b) kopyto, kopete, okopat; c) kino, koně, okno,
okoun, úkon, koná, kyne; d) pole, píle, úpal, opál,
půl, pyl, pil, pálí; e) sýr, síra, sirý; f) lípa, lupa, lep,
lup, lepí, olepí, líp, lépe; g) poleno, piliny, plyn,
plena, plán, plyne, Apolena, opylený 4b možné
řešení: a) oba, ona, okna, kosa, bosa, sloka;
b) koule, boule, bobule, proužek, kouše; c) ony, osy,
losy, lomy, omyl, posyp; d) sýr, pýr, výr, tým, být,
mýt; e) zemina, peřina, nepila; f) mísa, lípa, dívat,
zíral; g) lepidlo, jelito, přežilo 5a možné
řešení: a) KILA – ŠILA – ŠÁLA – BÁLA – BYLA;
b) VILA – VÍLA – VÍRA – DÍRA – SÍRA;
c) JANO – JARO – JAKO – JAKÁ – MAKÁ;
d) možné řešení: VÍLA – VILA – PILA – BILA –
BYLA – MYLA – RYLA – RYBA 5b a) KOSA –
ROSA – RASA; b) PES – LES – LOS – LOV;

c) MAST – PAST – PRST – PRUT – PRUH
6a možné řešení: lep, klep, klepe, les, lesk, suk,
pes, ples, stesk, sele, stres, lustr, struk, kus, sup, setr,
trus, tur, kur, ret, puk, lup, kluk, prut, pekl, klepl,
sekl 6b val, sval, vlas, lis, bas, basa, slib, vliv, Iva
s. 86 7a a) motorka; b) kolečko; c) kolouch;
d) polibek; e) osoba 7b možné řešení:
a) NETOPÝR – OPÝ + VO; b) PŘÍRODA – ROD
+ ŠER; c) OBLOHA – OH + UD 8 a) NO;
b) OK; c) BR; d) ŽE; e) DLO; f) KON; g) SKA;
h) STR 9 1. d); 2. b); 3. b) 10a a) TKA;
b) KOT 10b a) CHOD; b) STA; c) BRO;
d) RUB
s. 87 11 a) kopí; b) vítr; c) pole; d) slza
12a a) Radek; b) Sandra; c) Bohumila;
d) Vladimír 12b a) prodavačka; b) zahradnice;
c) servírka; d) houslistka 13 1. b); 2. d); 3. a)
14a a) lodě; b) palma; c) blecha; d) snílek
14b a) lekce, klece; b) skřet, křest; c) másla,
sláma; d) notes, osten
s. 88 15 1. mašle; 2. pekař; 3. hrazda; 4. terč;
5. loutky; 6. lebka; 7. kačenka; tajenka: ŠKATULE;
přesmyčka tajenky: LETUŠKA 16 1. a) Ranní
ptáče dál doskáče. 2. d) Kdo dřív přijde, ten dřív
mele. 3. c) Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
4. b) Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.; význam
d): Kdo je první v pořadí, má často před ostatními
výhodu. 17 a) husa; b) vrabec, holub; c) kuře;
d) vlaštovka; e) Vrána, vráně
s. 89 18 možné řešení: a) Darovanému koni
na zuby nehleď. Kovářova kobyla chodí bosa.
b) Tichá voda břehy mele. Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. c) Pes,
který štěká, nekouše. Starého psa novým kouskům
nenaučíš. 19 Co je šeptem, to je s čertem.
Co oči nevidí, to srdce nebolí. Co na srdci, to
na jazyku. 20 a), b) 21 a) holé; b) Nové;
c) moudřejší 22 c); Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
s. 90 23a 1. e); 2. d) 23b 1. a); 2. c)
24 uprchnout, vzít nohy na ramena, vzít
do zaječích 25 1. c); 2. e) 26 e) 27 možné
řešení: uslyšeli, mňoukání, škubalo, Vynesli, patra,
náručí, Dali, granule, maličké
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