DOMÁCÍ ÚKOLY 2
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána mluvnicky a pravopisně
správně (a), nebo ne (n):
Když se v Beskydech objevili vlci, nastala panika a místní noviny plnili vyděšené titulky. A N
Otrávené návnady v posledních letech doslova zdecimovali desítky mořských orlů a vyder.
A N
Rysi nebo puštíci na Šumavě či třeboňští orli by se možná na svá místa nevrátili bez
asistenční služby.

A N

Elegantní sokoly jsou opět součástí naší fauny, přestože první pokusy o jejich návrat do
přírody skončily katastrofou.
A N

Když se v Beskydech objevili vlci, nastala panika a místní noviny plnili vyděšené titulky.
Otrávené návnady v posledních letech doslova zdecimovali desítky mořských orlů a vyder.
Rysi nebo puštíci na Šumavě či třeboňští orli by se možná na svá místa nevrátili bez
asistenční služby.
Elegantní sokoly jsou opět součástí naší fauny, přestože první pokusy o jejich návrat do
přírody skončily katastrofou.
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DOMÁCÍ ÚKOLY 3

Najděte ve výchozím textu 7 slov, která jsou napsána s pravopisnou chybou, a napište je
pravopisně správně:
S Vojtou jsme ztrávili úžasné prázdniny na Kanárských Ostrovech.
Tamnější obyvatelé nás překvapili svou pohostiností, přestože téměř neuměli anglicky.
Při procházkách v horách nám nevadili zúžené cestičky ani občasná mlha.
Vojta je sběhlý v levném cestování, což ukázal i na tomto výletu, který se podle mě vítečně
vydařil.
Slova napište ve stejném tvaru (ale správně!), jako jsou v textu. Můžete je napsat
v libovolném pořadí. Oddělte je od sebe čárkou.
Pozor - odpověď s překlepem bude hodnocena jako chybná.
S Vojtou jsme strávili úžasné prázdniny na Kanárských ostrovech. Tamější obyvatelé nás
překvapili svou pohostinností, přestože téměř neuměli anglicky. Při procházkách v horách nám
nevadily zúžené cestičky ani občasná mlha. Vojta je zběhlý v levném cestování, což ukázal i na
tomto výletu, který se podle mě výtečně vydařil.

