
Řešení: 

cv. 3 

a) Pan Bílý bílí bílý dům, aby byl bílý. Po bitvě lidé vybíhali z příbytků. Bydlím ve starobylém domě 

v Přibyslavi. Pobývali jsme ve stanu u rybníka. V rybníku bývalo bláto, ale i hodně rybiček. 

b) Libuše spolykala veliký talíř plný buchet. Lidka vzlyká, ačkoliv s ní jednám vlídně a klidně. To je 

neslýchaná věc. Neplýtvej jídlem. Plynárny instalovaly nový plynoměr. U stolu polykej neslyšně. 

Nalíčil past na myši. Knížka se mi moc líbila. 

c) Housátka byla jemně ochmýřená. Řekni mi, jak ses rozmyslel. Milan zmizel ze školy. Domýšlivý 

člověk je mi k smíchu. Milan a Mirka se usmířili. My umíme dobře mířit. Strom má novou mízu. 

d) Auto je pro mnoho lidí přepych, a proto jsou na svého miláčka pyšní. Často ho blýskají, aby se 

třpytilo. Kůň klopýtal pod těžkým pytlem. Do písku zapícháme značky. V trávě se třpytily kapičky rosy. 

Pilu a pilník najdeš v dílně. Spíme klidně, protože jsme pilně pracovali. Líbila se mi pohádka Pyšná 

princezna. Přináší pytel pilin z pily. 

e) Mám rád špagety sypané sýrem. Sypky se šijí ze sypkoviny. Na osice sedí sýček. Můj synovec je 

sirotek. Pára silně syčela. Sídlo šlechticů je na zámku Sychrov. V předsíni osychají mokré boty. Silný 

Vasil je už sytý. 

f) Vítěze jsme přivítali výkřiky uznání. V kabinetě je vystaven vycpaný výr a vydra. Výcvik ve velké 

výšce je náročný. U vily víly vily věnce z kvítí. Dívali jsme se z výšiny na malou vísku. Radostně zavýskl 

nad novým vynálezem. 

g) Žába lapá hmyz jazykem. Její jazýček se prudce vymrští. Hlas se ozývá za zídkou. Jeden z prvků se 

nazývá zinek. Získal znalosti z cizojazyčných knih. Obilí seté na podzim se nazývá ozim. Pozítří bude 

zima a mráz. 

cv. 4 

tibetští mniši (mnichové), řečtí filozofové, krkonošští návštěvníci, horští vůdci, afričtí sloni, holandští 

malíři, norimberští průvodci, řezničtí učni, kroměřížští studenti, plzeňští vysokoškoláci, pekařští 

závozníci, třebíčští hudebníci 

cv. 5 

a) šumění, vybíhaly 

b) dobře 

c) starobylými 

d) cíli 

 

 

 

 

 



  


