
Závěrečné opakování z českého jazyka, 4.ročník               Jméno:
                                                                                               Datum:
 
Přečti si pozorně text a doplň i/í,y/ý :

….............................................................................  ?

Miloš Kirschner

  Toho krásného slunného, prázdn-nového odpoledne seděl Spejbl zabořen 
pohodlně v křesle a medil. Medil si, poněvadž na pokoj- leželo hlad-vé ticho a 
po celém b-tě vládl kl-d, který lahod-l jeho těžce zkoušen-m nervům. Med-l si, 
protože Hurv-nek už celou hod-nu nic, ale doč-sta nic nev-vedl.
   A tak se otecko začetl do nov-n a labužnick- v-chutnával každou řádku, 
poněvadž jen zř-dkakdy mu to b-lo dopřáno, aby si je přečetl celé, aniž by ho 
Hurvínek v-rušil dotazem nebo prskavkou, kterou mu zapál-l za zád-. Dal se tak
ukolébat tou blaženou pohodou, že se an- nezeptal, proč Hurvínek už takovou 
dobu lelkuje v předsín- u venkovních dveří.Jeho ch-ba, že ano, protože otec, 
který má s-na, jako je Hurvínek, má b-t neustále ve střehu.
  Proto může taky v-nu přičítat jenom a jenom sobě, že hlavou div neproraz-l 
strop, jak v-letěl, když mu Hurvínek zajuchal do ucha. „Juchú! Tatínku, už př-
šel!“
  Hurvínkův  vřískavý hlásek docela urč-tě poplašil i m-ši ve sklepě a holub- na 
střeše. Pes Žer-k, Hurvínkův nerozlučný druh, nemohl samozřejmě zůstat 
pozadu a ňafal jako posedlý.
  Rázem bylo po klidu.

Odpověz na otázky:
Jaký bys dal(a) příběhu nadpis? 
Napiš.................................................................  
Kde se děj odehrává? Podtrhni:
Na zahradě, v domě, ve škole, v bytě, v zimě, na jaře, o prázdninách , v létě,  
noci, ráno dopolene, odpoledne, venku, v pokoji

Kdo je Žeryk?___________________________________________________ 

Vysvětli význam slov :
lelkuje - ________________________________________________________ 
zajuchal - _______________________________________________________ 
ňafal - __________________________________________________________ 
medil si - _______________________________________________________



Podtržená slova nebo slovní spojení nahraď synonymy (slovy podobného 
významu):
Hurvínek nic nevyvedl. ____________________________________________ 
Otec má být ve střehu.  ____________________________________________ 
Hlásek poplašil myši. ______________________________________________
Žeryk ňafal. _____________________________________________________ 

Napiš ke slovů antonyma(slova opačného významu):
ticho - _______________________________ 
celé - ________________________________ 
syn - ________________________________ 
venkovní _____________________________ 
otec - ________________________________ 

 
Urči slovní druh u tučně vytištěných slov:
Toho krásného, slunného prázdninového dopoledne seděl Spejbl zabořen 
pohodlně v křesle a medil si.
Krásného - 
slunného - 
prázdninového - 
dopoledne - 
seděl - 
v - 
křesle - 
a - 

Najdi v textu 3 slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas :
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

U podtržených podstatných jmen urči pád, číslo, rod, a vzor : 
pokoji - _______________________________________________________ 
hodinu - _______________________________________________________ 
ucha - _________________________________________________________ 

Napiš vlastními slovy o čem příběh je ( 1 – 3 věty):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________




