ČESKÝ JAZYK
PRAVOPISNÁ CVIČENÍ
Koncovky přídavných jmen a zájmen
1.
Nevidom__ lidé to mají těžké. Nemám rád přezrál__ banán. S úžasem jsem
sledoval orl__ let. Jeho bratři jsou ti dva světlovlas__ chlapci. V televizi
vystupují naš__ znám__ zpěváci. Prsten byl z ryz__ho zlata. Fakýr chodil
po žhav__ch uhlících. Vždy se rádi setkáváme s mil__m__ přáteli. Slyšíš
ten šum holub__ch křídel? Zavadila o něj pouze letm__m pohledem. Hladov__
domorodci konečně objevili kořist. Babička vyprávěla o roztomil__ch koťatech.
Laskav__ učitelé mají pochopení pro své žáky. Bylo slyšet jen kos__ cvrlikání.
Díval se strnul__m pohledem neznámo kam. Loučili jsme se s vřel__mi pocity.
2.
Prav__ včel__ med je opravdu chutný. Ve třídě jsou dva propadl__ žáci. Úspěch
akce záležel na pohotov__ch střelcích. V případu nastal náhl__ zvrat. Dostal
ránu tup__m předmětem. Nemám přehled o zbyl__ch sešitech. Můj dědeček je
ten bezvous__ pán vlevo na fotce. Dnes je k obědu dušené hověz__ maso
s bramborem. Zvědav__ sousedé nahlíželi přes plot. Velkou pozornost věnujeme
sledování šimpanz__ch mláďat. Vždy vítězí směl__ hrdinové. Měla zálibu
v blýskav__ch špercích. Za tepl__ch dnů a nocí jsou procházky velmi příjemné.
Pomal__ běžci nestačili našemu tempu. Kamarádil jen se sam__m__ děvčaty.
3.
O jej__ch kamarádkách nemám moc dobré mínění. Nevzdávej se sv__ch
nároků! Toto jsou potraviny s prošl__m__ lhůtami. Seznam se s m__m__
sestrami! Setkal se s poctiv__m__ nálezci. Byl to výkon se zřejm__m__
nedostatky. Ronil krokodýl__ slzy. Nejlépe skladbu zahrál slep__ houslista.
Trojhlas__ zpěv je samozřejmě náročnější. Putovali jsme dál mlhav__m údolím.
Na stromech je bohužel mnoho zmrzl__ch květů. Odborníci to připisují
lednov__m mrazům. Vyděsil se náhl__m ps__m zavytím.
4.
Skamarádili jsme se s nov__m__ spolužáky. Ráda pracuji s mal__m__ dětmi.
Dnes je takov__ ospal__ den. Zastaral__ antivirov__ program je neúčinný.
Alkohol neškodí pouze v mal__ch dávkách. Směl__ válečníci bojovali proti
přesile. Nov__ studenti se teprve seznamovali se sv__m__ povinnostmi.
Zastaň se vždy slab__ch kamarádů! Uctili památku padl__ch hrdinů. Ozvalo se
jen šakal__ vytí. O naš__ch lékařích psali i v zahraničí. Vyrůstal mezi
sam__m__ zvířaty. Sob__ paroží se stalo kořistí lovců.

5.
Všichni jsme Jirkov__ věřili. Bratrov__ pokusy skončily zpravidla nezdarem.
Závodníkov__ bohaté zkušenosti byly k nezaplacení. Babičce se nelíbily
dědečkov__ záliby. Kůň se dokonale řídil jezdcov__m__ pokyny. Musíme
tatínkov__ koupit dárek k narozeninám. Měl jsem rád pohádky o Rumcajsov__ ,
Mance a Cipískov__. Honzov__ sešity zůstaly v lavici. Zpěvákov__ nadšené
ctitelky vyhlížely nedočkavě svůj idol. Četl jsi Jiráskov__ pověsti? Připravil
jsem si referát o spisovateli Vladislavu Vančurov__. Jsou to tátov__ boty?
6.
Připomněli jsme si nejslavnější Smetanov__ opery. Před domem parkovalo auto
Milanov__ sestry. Nerudov__ dopisy Smetanov__ jsou dnes uloženy ve
skladatelově muzeu. Čapkov__ divadelní hry mají co říci i dnešním divákům.
Žákov__ odpovědi byly nepřesné. Petrov__ se vystoupení povedlo. Přivítali
jsme Pavlov__ rodiče. Rád bych synov__ vyřídil strýcov__ vzkazy. Králov__
zbrojnoši přijeli s králov__m__ rozkazy. Všechny skladatelov__ nápady se
určitě nestanou světov__m__ hity. Navštívili nás otcov__ spolupracovníci.
7.
Sedlákov__ koně jsou jako splašení. Karlov__ rodiče žili dlouho v cizině.
Hlídačov__ psi ucítili zloděje. Novákov__ se omlouvat nemusíš. Manželé
Novákov__ se odstěhovali do Prahy. Manžele Novákov__ jsem tedy viděla
naposledy před rokem. Novákov__ knihy jsou stále neobalené. Všichni
Novákov__ bratři jsou stejní jako on. Zdeňkov__ se film vůbec nelíbil.
Raisov__ Zapadl__ vlastenci patří ke klasice naš__ české literatury. Jiráskov__
Psohlavci vyprávějí o boji Chodů proti vrchnosti. Učili jsme se o Jiráskov__.
8.
V expozici nás upoutaly Bornov__ ilustrace. Alšov__ obrázky známe většinou
z čítanky. Zaujaly nás osudy Baarov__ch hrdinů Hanýžky a Martínka. Vypravili
jsme se na Chodsko po stopách Jiráskov__ch Psohlavců. Koupili jsme
dědečkov__ k Vánocům šálu. Neviděl jsi někde dědečkov__ brýle? O víkendu
k nám přijedou tátov__ příbuzní. Znáš ty tátov__ příbuzné? Stromky jsem
daroval sousedov__. Sousedov__ holubi se účastní výstav. Musím obdivovat
sousedov__ holuby. Sousedov__ stromy vrhají stín na mou zahradu.
9.
Zdrav__ sportovec vydrží i větší zátěž. Pečliv__ žáci plní svědomitě úkoly.
Škodliv__ hmyz hubíme pomocí insekticidů. Má opravdu ryz__ charakter.
Poděkovat je třeba zejména obětav__m zachráncům. Mil__ přítel je vždy vítán.
Kabelka byla vyrobena z krokodýl__ kůže. Odněkud se ozýval ps__ štěkot.
Naš__ krajinu si nelze představit bez borov__ch a smrkov__ch lesů. Drž se
dál od vos__ho hnízda! Sousedov__ husy se rozutekly na všechny strany.
Třpytil se jako čerstvě padl__ sníh. Padl__ vojáci byli vyznamenáni posmrtně.

10.
Za světl__ch nocí často nemohu spát. Oba Svobodov__ hoši se mnou hrají
florbal. K bíl__m květům orchidejí přidáme ještě růžové. Přichystáme
občerstvení pro Janov__ přátele. Zpěvav__ ptáci jsou například kos__.
Pravěcí lidé si vyráběli nástoje ze slab__ch ryb__ch kostí. Seděli jsme na lavičce
pod štíhl__m__ topoly. Ochutnej kousek koz__ho sýra! Ve středu míváme ve
školní jídelně bezmas__ oběd. Celou dovolenou mi zkazil bolav__ zub. Na keři
zůstal poslední růžov__ květ. Pepíčkov__ hračky se válely všude po zemi.
11.
Za ps__ boudou je výběh pro slepice. Otcov__ názory bych měl respektovat.
Rodiče šli na návštěvu k otcov__m přátelům. Nov__ obyvatelé domu zatím
nikoho neznají. Rád jsem si četl v Čapkov__ch cestopisech. Ten polštář je
plněný hus__m peřím. Mušketýrův klobouk byl zdoben pštros__m__ pery.
Mezi Václavov__ dovednosti patří především manuální zručnost. Autogramiádu
zorganizovali umělcov__ obdivovatelé. Kovářov__ děti spávaly na peci. Blížil
se pomal__m krokem k nám. Na zahradě máme starý děrav__ sud.
12.
Franský kupec Sámo je zakladatelem Sámov__ říše. Pouze ve snu mohou živ__
hovořit s mrtv__m__. Koupil jí šperk zdobený prav__m__ drahokamy. Odněkud
se ozýval vábiv__ tón houslí. Přinesl dědov__m vnukům malé štěně. Dědov__
vnuci byli šťastní. Rozpustil__ chlapci běhali po celém domě. K vidění byla
i sbírka neznám__ch předmětů z ryz__ch kovů. Oknem k nám doléhal kos__
zpěv. Asi to byl nějaký zl__ duch. Jeníkov__ výkresy dala paní učitelka na
výstavu. Dej ten sešit Pepíkov__! Otcov__ bratři jsou si navzájem podobní.

