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1. Doplň i/í 
Na naš… studni ráno hvízdal kos. – Nejsem rád v místnostech bez hodin, neboť jej…ch tikání mě 

uklidňuje. – M… kamarádi m… nikdy neodmítnou pomoc. – Když naš… mlátili, já ještě spal. – Mají 

k nám přijít na návštěvu Soukupovi. V sobotu půjdeme zase my k n…m. – Naš…  schůzku odložíme 

na úterý, aby se j… všichni mohli zúčastnit. – Zdeňka na mě asi zapomněla, ale já stále opatruji 

několik jej…ch dopisů. Za tou naš… stodoličkou, za tou naš… stodolou. – Ankety v novinách ze 

zúčastňují jen čtenáři, j...mž se chce odpovídat, proto nejsem s jej…m výsledkem spokojen a 

nepokládám j… za průkaznou. – Naš… nejmilejší sousedé se odstěhovali, a my ještě přesně 

neznáme jej…ch adresu ani číslo jej…ch telefonu. – U zahradní zdi ležela koza a jej… tři mláďata. 

Přistoupil jsem k n… a poškrábal jsem j… mezi výčnělky na hlavě, abych j… uklidnil. Bála se, abych 

j… kůzlátka neodnesl. Co by si však bez n…ch počala? Bylo j…m u n… dobře. 

2. Doplň správnou koncovku. 
Zelení hájové, býval… jste mého srdce potěšení. – Papíroví draci se vznášel… do výše a děti jim 

posílal… psaníčka. Ruské ledoborce zachránil… trosečníky ze vzducholodi Italia. – Všechny africké 

národy se zbavil… koloniální nadvlády. – Kamenní svědkové slavné i strastiplné minulosti byl… 

zabezpečen… před zlomyslnými ničiteli. – Kolotoč se dal do pohybu a dřevění koně ubíhal… dokola 

jako o závod. – K dohořívajícímu ohni se zvědavě přibližoval… myši a hraboši. – Jejich cestičky 

sledoval… sovy a výři. – V době objevných cest se nejvíce proslavil… Španělsko a Portugalsko.  – 

Při oblevě i poslední sněhuláci roztál…. – Po celou noc obcházel… objekt stráže. Čerství uzenáči mi 

velmi zachutnal…. Hadroví panáci se kolébal… ve větru, ale kosové a špačci si na ně brzy zvykl… a 

nepokládali je za nebezpečné. – Poškození ukazatelé nám na rozcestí moc platní nebyl….. – Do 

kočáru byl… zapřažen… tři páry běloušů. 



3. Doplň správnou koncovku. 
Slavnostního představení se zúčastnil… muži, ženy i děti. Nad stavením poletoval… vlaštovky a 

holubi. Nové světové rekordy vytvořil… mladé plavkyně a mladí plavci. Při pořadatelské službě si 

počínal… studentky a studenti velmi dobře. V těžkém terénním závodě se osvědčil… naše 

motocykly i naši jezdci. Cestovatele vítal… muži, ženy i děti. Žáci a žákyně nás pozdravoval… 

kytičkami. Jen aby nezapomněl… členky a členové tělovýchovné jednoty přijít včas! Na louce se 

pásl… koně a hříbata. Na louce se pásl… hříbata a koně. Stromy a květiny se zazelenal… po jarním 

dešti. Chlapci a děvčata si hrál… a výskal…. Na palouce skotačil… děvčata a chlapci. Krasobruslaři 

a krasobruslařky se svědomitě připravoval… na mistrovství Evropy. V parcích a zahradách kvetl… 

kosatce, růže a tulipány. Ve skladišti byl… uložen… krumpáče, lopaty a motyky. O úrodu ovoce 

pečoval… sadaři a jejich pomocnice. 

 

  



Řešení: 

1. Doplň i/í 
Na naší studni ráno hvízdal kos. – Nejsem rád v místnostech bez hodin, neboť jejich tikání mě 

uklidňuje. – Mí kamarádi mi nikdy neodmítnou pomoc. – Když naši mlátili, já ještě spal. – Mají 

k nám přijít na návštěvu Soukupovi. V sobotu půjdeme zase my k nim. – Naši schůzku odložíme na 

úterý, aby se jí všichni mohli zúčastnit. – Zdeňka na mě asi zapomněla, ale já stále opatruji několik 

jejích dopisů. Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou. – Ankety v novinách se zúčastňují jen 

čtenáři, jimž se chce odpovídat, proto nejsem s jejím výsledkem spokojen a nepokládám ji za 

průkaznou. – Naši nejmilejší sousedé se odstěhovali, a my ještě přesně neznáme jejich adresu ani 

číslo jejich telefonu. – U zahradní zdi ležela koza a její tři mláďata. Přistoupil jsem k ní a poškrábal 

jsem ji mezi výčnělky na hlavě, abych ji uklidnil. Bála se, abych jí kůzlátka neodnesl. Co by si však 

bez nich počala? Bylo jim u ní dobře. 

2. Doplň správnou koncovku. 
Zelení hájové, bývali jste mého srdce potěšení. – Papíroví draci se vznášeli do výše a děti jim 

posílaly psaníčka. Ruské ledoborce zachránily trosečníky ze vzducholodi Italia. – Všechny africké 

národy se zbavily koloniální nadvlády. – Kamenní svědkové slavné i strastiplné minulosti byli 

zabezpečeni před zlomyslnými ničiteli. – Kolotoč se dal do pohybu a dřevění koně ubíhali dokola 

jako o závod. – K dohořívajícímu ohni se zvědavě přibližovaly(i) myši a hraboši. – Jejich cestičky 

sledovaly(i) sovy a výři. – V době objevných cest se nejvíce proslavily Španělsko a Portugalsko.  – 

Při oblevě i poslední sněhuláci roztáli. – Po celou noc obcházely objekt stráže. Čerství uzenáči mi 

velmi zachutnali. Hadroví panáci se kolébali ve větru, ale kosové a špačci si na ně brzy zvykli a 

nepokládali je za nebezpečné. – Poškození ukazatelé nám na rozcestí moc platní nebyli. – Do 

kočáru byly zapřaženy tři páry běloušů. 

3. Doplň správnou koncovku 
Slavnostního představení se zúčastnili muži, ženy i děti. Nad stavením poletovali/y vlaštovky a 

holubi. Nové světové rekordy vytvořily/i mladé plavkyně a mladí plavci. Při pořadatelské službě 



si počínaly/i studentky a studenti velmi dobře. V těžkém terénním závodě se osvědčily/i naše 

motocykly i naši jezdci. Cestovatele vítali muži, ženy i děti. Žáci a žákyně nás pozdravovali 

kytičkami. Jen aby nezapomněly/i členky a členové tělovýchovné jednoty přijít včas! Na louce se 

pásli koně a hříbata. Na louce se pásla/i hříbata a koně. Stromy a květiny se zazelenaly po jarním 

dešti. Chlapci a děvčata si hráli a výskali Na palouce skotačila/i děvčata a chlapci. Krasobruslaři a 

krasobruslařky se svědomitě připravovali na mistrovství Evropy. V parcích a zahradách kvetly 

kosatce, růže a tulipány. Ve skladišti byly uloženy krumpáče, lopaty a motyky. O úrodu ovoce 

pečovali sadaři a jejich pomocnice. 

 


