
Řešení 
 
1. Na zahradě rostou růže 

Bětka a Alena půjdou zítra navštívit svou nemocnou kamarádku Kláru. 

Na stole stála hořící svíčka. 

Okolo ohrady s dobytkem pobíhal rozzuřený vlčák. 

Z čehož vyplývá (ono), že se včera moc nenajedla (Karolína). 

Včera jsem se byl podívat (já) na Petrův nový dům. 

Když budeš mít pořád položenou hlavu (ty) na lavici, brzy usneš (ty). 

  
 
2. auta jela, kolo se točilo, čtyři stavení hořela, zrcadlo se lesklo, okno bylo rozbito, 

kůzle mečelo, kuřata skákala, oko mrklo, košťata zametala, topení topilo/a, dna 

upadla, akvária se rozbila, přišlo štěstí a brzy zase odešlo, u lednice dítě stálo, 

koťata roztrhala záclony, potrubí prasklo/a, prkna se zlomila, sklo prasklo, mýdla 

se rozpustila 

 
 

3. Na okně sedělo kotě a hlasitě mňoukalo.  Po chvíli k němu přišlo druhé, a tak tam 

byla dvě. Když začalo pálit slunce, schovala se pod stůl. Tam našla klubíčko vlny, 

a tak si s ním kutálela.  Večer se na ně babička zlobila, protože neměla z čeho plést 

svetr. Koťata se před ní raději schovala. 

 
 

4. Smrky voněly. Kosi zpívali. Houbaři prohledávali křoví. Ve stínu břízy  se skrývaly 

hřiby. Na pasece sbírali chlapci maliny. V mlází odpočívali  jeleni. Sysli se schovali  

do díry. Na větvi se mihla veverka, po zemi  pobíhala myška.  

 

 

5. Na stole stála váza. Ve váze byly květiny. K tulipánům přilétly včely. Máša spala 

v posteli. V pokoji svítily obrazovky. Na stromě rostly hrušky. Prodavačky 

nevěděly, jaké mají zboží. Marie s Anetou trhaly kopretiny. Roztrhla se mi kapsa. 

Roztekly se mi všechny čokolády. Napsala ti soudkyně. Polévky byly výborné. 

 

 



 

6. kohouti kokrhali, květy se rozvily, psi štěkali, klasy zrály, vlaky se rozjely, 

drahokamy se třpytily, ptáci poletovali, vrabci štěbetali, rohlíky byly upečeny, 

diváci tleskali, uhodily  mrazy, vozy rachotily, potoky hučely, rodiče se radovali, 

zvonky zvonily, stromy ševelily, hadi syčeli,  motýli poletovali, muži pracovali, 

topoly šuměly, brouci lezli, listy opadaly, čmeláci bzučeli, traktory vyjely, rybníky 

zamrzly 

 
 

7. Lékaři léčili.   Předpovědi nevyšly . 
 
Jablka  shnila.   Chlapci utíkali. 
 
Lesy šuměly .   Rohlíky  ztvrdly  . 
 
Hvězdy  svítily.  Kuřátka spala . 
 
Kamarádi utekli .  Košťata zametala  . 
 
Květy zvadly  .  Květiny  rozkvetly . 
 
Šelmy zabíjeli .   Talíře spadly . 
 

 

 

8. Hejna žraloků byla  těsně u nás, ale naštěstí mě i Jardu námořníci včas vytáhli. Ale 

najednou se přihnaly  mraky a z nebe se spustily  proudy vody. Obrovské vlny zalily  

palubu. Námořníci spouštěli  záchranné čluny, ale ty uplavaly, ani je nestačili  

zachytit. Plachty se napínaly, stěžně se lámaly, lana se trhala, plavčíci kleli, ženy 

pištěly, batolata vřískala  a muži vylévali  vodu, protože čerpadla se zasekla. 

Důstojníci chtěli  , abychom je s Jardou zachránili, tak jsme to tedy udělali  a všichni 

muži nám děkovali, i když se trochu styděli  za to, že jejich ženy viděly , jak byli  

bezradní. Taky se jim začaly  posmívat, že nebyli  tak stateční jako já s Jardou. Ony 

nás tak obdivovaly , že to už chlapi  nevydrželi  a hodili  nás zase zpátky do moře.  

No a pak jste mě probudili   ... 

 
 

9. Jednou si na břehu v trávě hrály  děti. Na zelených kartičkách měly  písmena a 

skládaly  je do slov a vět. Večer je maminky zavolaly  domů. Děti zapomněly  desky 



v trávě. Když vyšel na nebi  měsíc, vylezli  z vody raci a zvědavě si prohlíželi  

abecedu. A protože raci dělají všechno obráceně, našli  jako první písmenko Z. Ze 

slova RAK potom vytvořili  slovo ZRAK. Písmeno Z odhodili  a našli  si písmeno V. 

Zvířata si začala  hrát, že je z nich VRAK odpočívající na dně oceánu, kde ho 

potápěči marně hledali . Potom tito tvorové našli  spoustu dalších písmen abecedy 

a slovo RAK proměňovali  v nejrůznější slova. 

 
 

 
10. Sluneční paprsky vnikly na hospodářův dvůr. V té chvíli  zakejhaly  husy, zakdákaly  

slepice a radostně zavrčeli psi. Kuřátka se hnala  ke korýtku s vodou. Na zápraží se 

objevily  děti. Chlapci se rozběhli  k psí boudě a hráli  si se svými chráněnci. Děvčata 

se polekala  a spěchala za kuřátky. Dvě kuřátka spadla  do korýtka a málem se 

utopila. Polekané opatrovnice je vytáhly a daly  na sluníčko. K povyku na dvoře se 

připojily další hlasy .To v chlévě zabučely  krávy  , zamečely  kozy  , ve stáji zařehtali  

koně a v krmítku zachrochtali  vepři. Za chvíli  zapískali  před vraty sousedovi hoši 

ženoucí husy  na pastvu. 

 


