Trochu větší myška
vám, milá myšata,
uvařila procvičovací
směs na koncovky,
které jste si v minulém
listu tak hezky
zopakovali,čili s chutí
do toho a půl je
hotovo…
(na konci bude hotovo
úúúppplně všechno)
1. koncovky podstatných jmen
S Francouz__, Ital__, Španěl__ a Rus__ jsem se domluvil anglicky.
Sokol__ pronásledují holub__ i ve vzduchu. Na mez__ch okolo
potoka rostou blatouchy. Máme přátele mezi skladatel__ a
spisovatel__. Modrému ledňáčkov__ se daří na břez__ch okolo řek.
V cíl__ byl první Karel. Oba poločas__ se prodlužují. S učitel___
jedeme na výlet. Levandul__ používáme při koupel__. Při
kašl__používám odvar z květů líp__. Směs__ bříz__ a vrb__ se
používají v kosmetice. Lam__, žiraf__ a gazel__ žijí v savanách.
Pojedeme z Boleslav__ do Přibyslav__ a dál do Ostrav__ a
Bratislav__. Nad pol__ a loukam_ letěl horkovzdušný balón.
Z konop__ a jmel__ se získají vlákna. Na větv__ poskakují kos__.
Drahokam__ jsou součástí svatováclavské koruny.

2. koncovky přídavných jmen
lv__ mládě, dědov__ kluci, králov__ klenoty, kos__ zpěv,
v l__pov__ch květech, c__z__ kraje, velkolep__ bál, s laskav__m
pohledem, za střídm__m__ host__, prav__ úhel, hokejov__
reprezentanti, orl__ dráp, hladov__ vlk, sob__ kožešina, Jirkov__

boty, bratrov__ kamarádi, ps__ zuby, s hus__m__ brky, šípkov__ čaj,
zuřiv__ ps__ štěkot, nov__ včel__ úl, bez červiv__ch třešní,
Honzov__ psi, Jirkov__ kosti, krokodýl__ kůže, Ladov__ obrázky,
tenisov__ zápas, Čapkov__ povídky, přítelov__ koně, bez
Smetanov__ch skladeb, filmov__ herci, Archimedov__zákony
3. koncovky sloves
Vašek o tom v__. Všichni tě zdrav__. Nesm__š se s ním prát. Bol__
mě uši. Slep__ Karel ten talíř? Co to prav__š, Pavlíku? Přijm__ moje
poděkování. Maso se rychle kaz__. Lidé si o tom mysl__ své. Slušné
dítě pozdrav__. Taťka to vždycky oprav__. Ozdob__m auto sám. Děti
tomu opravdu rozum__.
Kluci si hrál__ s míčem. Co jste se dneska učil__? Mamka s taťkou
odjel__ na hory. Ledoborci vyplul__ z přístavu. Na rozcestí byl__
umístěn__ ukazatele. Polámal__ se mu kosti na ruce. Diváci
spěchal__ do divadla. Na představení se podílel__ i děti. Proudy lidí
se valil__ na stadion. Klárku pálil__ oči. Pěkné vesnice se zúčastnil__
soutěže. Dívky běžel__ jako o závod. Dánsko a Norsko se podělil__
o první místo. Sešity mně zničil__ naše kočky. Dni rychle ubíhal__. U
hradní brány se střídal__ stráže. Kachny, slepice a holubi zobali zrní
na dvorku. Na zahradě se pásl__ krávy, koně a ovce. Na stavbě spolu
pracoval__ lidé i stroje. Z dovolené se vrátil__ děti i rodiče.
V rozhlase mluvil__ o povodních.
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Správně to je takhle, ale jen pro kontrolu…
1. koncovky podstatných jmen
S Francouzi, Italy, Španěly a Rusy jsem se domluvil anglicky. Sokoli
pronásledují holuby i ve vzduchu. Na mezích okolo potoka rostou
blatouchy. Máme přátele mezi skladateli a spisovateli. Modrému
ledňáčkovi se daří na březích okolo řek. V cíli byl první Karel. Oba
poločasy se prodlužují. S učiteli jedeme na výlet. Levanduli
používáme při koupeli. Při kašli používám odvar z květů lípy. Směsi
břízy a vrby se používají v kosmetice. Lamy, žirafy a gazely žijí
v savanách. Pojedeme z Boleslavi do Přibyslavi a dál do Ostravy a
Bratislavy. Nad poli a loukami letěl horkovzdušný balón. Z konopí a
jmelí se získají vlákna. Na větvi poskakují kosi. Drahokamy jsou
součástí svatováclavské koruny.

2. koncovky přídavných jmen
lví mládě, dědovi kluci, královy klenoty, kosí zpěv, v lipových
květech, cizí kraje, velkolepý bál, s laskavým pohledem, za
střídmými hosty, pravý úhel, hokejoví reprezentanti, orlí dráp,
hladový vlk, sobí kožešina, Jirkovy boty, bratrovi kamarádi, psí zuby,
s husími brky, šípkový čaj, zuřivý psí štěkot, nový včelí úl, bez
červivých třešní, Honzovi psi, Jirkovy kosti, krokodýlí kůže, Ladovy
obrázky, tenisový zápas, Čapkovy povídky, přítelovi koně, bez
Smetanových skladeb, filmoví herci, Archimedovy zákony
3. koncovky sloves
Vašek o tom ví. Všichni tě zdraví. Nesmíš se s ním prát. Bolí mě uši.
Slepí Karel ten talíř? Co to pravíš, Pavlíku? Přijmi moje poděkování.
Maso se rychle kazí. Lidé si o tom myslí své. Slušné

dítě pozdraví. Taťka to vždycky opraví. Ozdobím auto sám. Děti tomu
opravdu rozumí.
Kluci si hráli s míčem. Co jste se dneska učili? Mamka s taťkou odjeli
na hory. Ledoborci vypluli z přístavu. Na rozcestí byly umístěny
ukazatele. Polámaly se mu kosti na ruce. Diváci spěchali do divadla.
Na představení se podílely i děti. Proudy lidí se valily na stadion.
Klárku pálily oči. Pěkné vesnice se zúčastnily soutěže. Dívky běžely
jako o závod. Dánsko a Norsko se podělily o první místo. Sešity mně
zničily naše kočky. Dni rychle ubíhaly. U hradní brány se střídaly
stráže. Kachny, slepice a holubi zobali zrní na dvorku. Na zahradě se
pásli,y krávy, koně a ovce. Na stavbě spolu pracovali lidé i stroje.
Z dovolené se vrátili,y děti i rodiče. V rozhlase mluvili
o povodních.

Tak už je dovařeno!

