Milá myšata, všechna i/y jste zvládla, tak zkusme procvičit Vaše
znalosti v souborném
diktátu. Děti s SPU mohou
jen doplňovat, my
ostatní, zvládneme psát…

1. možnost:
Každou chv__l__ se oz__valo p__skání a pov__kování hokejov__ch
fanoušků. Skup__ny fanoušků p__skal__ v hledišti. Na večírku
rozdával__ tác__ s chuťovkam__. K večeru se zdv__hl s__lný v__tr ,
zabl__sklo se a spustil se l__ják. Na dvoře běhal__ slep__ce, krůty,
kohouti a malé kačenky. Nab__dl m__ kytici b__l__ch p__voněk a
pel__ňkov__ odvar. Starob__l__ náb__tek má v__sokou hodnotu.
B__l__ p__šní na své v__sledky v práci. Auto dostalo sm__k a
naraz__lo do plotu. Přišl__s__chravé podz__mní dny. Znalosti
ciz__ch jaz__ků nás posunul__ k v__nikajícím v__konům. Už
brz__čko ráno jsme si v__šl__ na v__let do bl__zkého lesa.
Motoc__kl__sté si v__b__ral__ z někol__ka t__pů nov__ch strojů.
2. možnost:
Všichni l__dé m__nejsou stejně s__mpatičtí. V__r ve dne špatně
v__dí. B__l__ ps__ běhal__ volně. Se sousedov__m__ ps__ se
zaběhl__ i m__sl__vcov__ ohaři. Setkal__jsme se s ciz__m__
zeměm__. Potoky se v__nul__ loukam__, proklouzl__ les__,
v pol__ch se dlouho nedržel__ a vpl__nul__ do řeky. Třp__tivé
drahokam__ se leskl__ do dál__. Houf__ l__dí spěchal__ na náměstí.
Nováčkov__ přišl__ k našemu sousedov__ pro hus__. C__kl__st__ka
je dnes populární sport. Hříbě a jehně skotačil__ ve v__běhu.
Kroup__ při krupob__tí zničil__ v__tyčené kůl__. Žáci a žákyně
měl__ rád__ f__z__ku a v__tvarnou v__chovu. Na rozcestí stál__
ukazatele tur__st__ckých cest. Rodiče se zlob__l__ na děti, protože
přišl__ domů pozdě. Oči se jí zal__l__ slzam__.

1. možnost:
Každou chvíli se ozývalo pískání a povykování hokejových fanoušků.
Skupiny fanoušků pískaly v hledišti. Na večírku rozdávaly tácy
s chuťovkami. K večeru se zdvihl silný vítr , zablýsklo se a spustil se
liják. Na dvoře běhali slepice, krůty, kohouti a malé kačenky. Nabídl
mi kytici bílých pivoněk a pelyňkový odvar. Starobylý nábytek má
vysokou hodnotu. Byli pyšní na své výsledky v práci. Auto dostalo
smyk a narazilo do plotu. Přišly sychravé podzimní dny. Znalosti
cizích jazyků nás posunuly k vynikajícím výkonům. Už brzičko ráno
jsme si vyšli na výlet do blízkého lesa. Motocyklisté si vybírali
z několika typů nových strojů.
2. možnost:
Všichni lidé mi nejsou stejně sympatičtí. Výr ve dne špatně vidí. Bílí
psi běhali volně. Se sousedovými psy se zaběhli i myslivcovi ohaři.
Setkali jsme se s cizími zeměmi. Potoky se vinuly loukami,
proklouzly lesy, v polích se dlouho nedržely a vplynuly do řeky.
Třpytivé drahokamy se leskly do dáli. Houfy lidí spěchaly na náměstí.
Nováčkovi přišli k našemu sousedovi pro husy. Cyklistika je dnes
populární sport. Hříbě a jehně skotačily ve výběhu. Kroupy při
krupobití zničily vytyčené kůly. Žáci a žákyně měli rádi fyziku a
výtvarnou výchovu. Na rozcestí stály ukazatele turistických cest.
Rodiče se zlobili na děti, protože přišly domů pozdě. Oči se jí zalily
slzami.
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