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1. Ze slov slož věty a napiš je:

jsou únor měsíce prosinec zimní leden.
______________________________________________________________
sníh mrzne padá a.
______________________________________________________________
Rampouchy na se tvoří střechách.
______________________________________________________________
Tma večer je brzo.
______________________________________________________________
Děti sněhu sněhuláky ze staví.
______________________________________________________________
Hory jezdíme často lyžovat na.
______________________________________________________________
2. Rozděl slova ve větách a napiš z kolika slov se věta skládá.

Vziměslavímevýznamnésvátky. __________
ČtyřinedelěpředVánocizačínáadvent. __________
PotompřicházíčertaMikulášsnadílkou. _________
NejvícesetěšímenaVánoce. __________
Jímekaprasesalátemadostávámedárky. __________
Vlednunásnavštívítřikrálové. __________
3. Přečti si věty a očísluj podle toho, jak můžou jít po sobě.

____Jablíčka posbíral a odnesl je do svého pelíšku.
____Celou zimu potom spal ve svém pelíšku.
____Celý pelíšek si vystlal listím.
____Pod stromem uviděl jablíčka.
____Ježek Míša se připravoval na zimu.
____Na listí položil jablíčka a zahrabal se.
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4. Věty oznamovací vybarvi zeleně.
Věty tázací vybarvi červeně.
Věty rozkazovací vybarvi modře.
Věty přací vybarvi žlutě.
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Sedni si a pěkně poslouchej!
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5. Vymysli větu oznamovací,

Napiš větu oznamovací:

číst _________________________________________________________________
Napiš větu tázací:

koupat se ____________________________________________________________
Napiš větu rozkazovací:

spát ________________________________________________________________
Napiš větu přací:

jet _________________________________________________________________
Jak se ti to povedlo?
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