PL2 opakovanie hlásky,pravopis
1. Doplň chýbajúce hlásky.
Návštevníc_ mesta sa prechádzal_ po nábrež_. Všetk_ stol_ boli obsadené. Pricv_kol si prst_ na rukách.
Unaven_ si sadli do v_sokej tráv_. Starému otcov_ sa priťaž_lo. Horár_ chodia po svojom revír_ za
každého počasia. Spoza plota na nás štekali susedove ps_. Je jar, povetr_m sa oz_va vesel_ štebot vtákov.
Os_ a včel_ spôsobujú nepríjemné p_chnutie. Na tvár_ sa jej objavili prvé vrásk_. Prv_ pretekári r_chlo
v_štartovali. Ub_tovali sme sa v hotel_ s v_hľadom na naše veľhor_. Pod oknam_ som zbadal tr_
neznáme postav_. Mávala veľko_ kytico_ kveto_. Maličké v_dr_ v_šli pomal_ zo svojej skr_še. Koncom
jar_ sa údol_m prehnala veľká v_chrica.
2. Vyhľadaj v texte slová, v ktorých sa vyskytujú dvojhlásky:
Niekedy sa môj deň začína veľmi nepekne. Ťažko sa zviecham z postele. Nedokážem sa zmieriť s tým, že
musím odísť zo školy. Netrielim ako inokedy, ale len tak sa vlečiem a mierne sa pohojdávam. Mojou
jedinou povzbudzujúcou myšlienkou je viera, že sa v priebehu dňa predsa len rozoberiem.
3. Napíš 5 slov, ktoré sa začínajú na spoluhlásku dž.
........................................................................................................................................................................
4. Utvorte z podstatných mien genitív množného čísla:
vreteno, lano, puzdro, ráno, rybka, látka, matka, šaty, váha, sánka, steblo, múza, teta
.........................................................................................................................................................................
5. Napíš 6 svetadielov, 6 štátov Európy, 6 európskych hlavných miest, 6 slovenských riek:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. V uvedených slovách doplňte správne i/í, y/ý:
b_c_kel,
v_zum,

c_nik,
z_ps,

h_tparáda,
enz_m,

b_bliografia,

d_slexia,

m_naret,

m_tus,

p_nzeta,

p_tón,

s_nusoida,

h_perbola

7. Doplň chýbajúce hlásky:
Gon_ sa rozozvučal. Prines, prosím, čerstvý tvaro_. Be_ vetra sa ani lístok nepohne. Mozo_ mi už
nechce pracovať. Chcete použiť výťa_? Prú_ stŕhal slabé porasty. Kúpim synovi rybársky prú_. Závan
vetra rozvíril pra_ . Podaj mi lampá_ ! Nikomu to nepove_ ! Prechádzali sme okolo kvitnúcich záhra_ .
Mestská pasá_ bola krásne vysvietená. Cho_ už! Máš chu_ na zmrzlinu? Odborná stá_ v zahraničí
vyžaduje výbornú znalosť cudzieho jazyka.

