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Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Divišková Pavla
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Čísla nahraď hodícími se slovními druhy. Nebudeš-li si jistý, můžeš použít
nápovědu.

Byl konec (2) _______________ roku a celá (3)___________ třída jela (7) ____
výlet na (1) _____________ Zvíkov. Pro nás začalo (2) ___________________
dobrodružství už ráno. Sešli jsme se v (4) ________________ hodin na
vlakovém (1) ________________. Všichni (5) ____________ nejenom batohy,
(8) ________ i spacáky. My budeme (9) ____________ na hradě nocovat. Po
cestě z nádraží jsme (5) _________________ trampské písničky a těšili se na
noc na hradní (1) ___________________. (9) _______________ se nám o
půlnoci (5) _________________. Od kastelána jsme se dozvěděli, vše o (1)
___________ hradu a protože (9) _____________ dokola je přehrada, (5)
______________ i na parníku. (6) _____________ před spaním jsme rozbalili
spacáky a celá (3) ____________ třída s tlukoucím (1) _________________
čekala na půlnoc.
Hradní (1) ______________ do ticha zvonily své (10) ___________________,
Když tu se (5) _________________ zlověstné (10) _________. Všichni jsme se
(6) ________________ polekali, ale hned jsme se s (1) _________________
rozesmáli. (9) __________________ to byl kastelánův výr Kubík.

Nápověda
(devět, zpívali, školního, naše, strašidla, nádraží, naše, kolem, bim-bam, pluli
jsme, ozvalo, večer, historii, totiž, na, ukáží, ale, hodiny, hrozně, s úlevou,
měli, veliké, hrad, srdcem, hú, bohudík, možná)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Divišková Pavla
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

