Milá myšata, zkusíme si vzpomenout na znalosti psaní předpon
s, z, vz:

___cházet se s přáteli
___tisknout tlačítko
___mýlit se
___tyčit prapor
___pomínat na tebe
___nést se nahoru
___trávit čas
___potřeba masa
___končit s prací
___tuha mísit
___konal mi myšák

___plodit dítě
___vlékat si svetr
___počítat ovce
___balit si kufr
___tichnout
___kulit se dolů
___ničit stůl
___mazat tabuli
___fouknout plamen ___pravit židli
___prostit viny
___hudebnit báseň
___hlédnout film
___planout láskou
___pívat písně
___dorovat trestu
___pustit vlajku
___tvrdit podpisem
___růst rány
___těžovat si na psa
___klíčení obilí
___epjal se kůň

Vytvořte věty z uvedených výrazů a napište je:
správa x zpráva x zprava,
sbít x zbít,
sužovat x zužovat,
smazat x zmazat,
shlédnout x zhlédnout, zběh x sběh,
stěžovat si x ztěžovat,
svrhnout x zvrhnout, směna x změna,
svát x zvát,
zjednat x sjednat,
stuha x ztuha,
svolat x zvolat,
slézt x zlézt,
smotat x zmotat,
slít x zlít,
stlouct x ztlouct,
shlížet x zhlížet

A takhle je to správně, ale vy jste to také zvládli určitě dobře:
scházet se s přáteli
stisknout tlačítko
zmýlit se
vztyčit prapor
vzpomínat na tebe
vznést se nahoru
strávit čas
spotřeba masa
skončit s prací
ztuha mísit
skonal mi myšák

zplodit dítě
svlékat si svetr
spočítat ovce
sbalit si kufr
ztichnout
skulit se dolů
zničit stůl
smazat tabuli
sfouknout plamen spravit židli
zprostit viny
zhudebnit báseň
zhlédnout film
vzplanout láskou
zpívat písně
vzdorovat trestu
spustit vlajku
stvrdit podpisem
srůst rány
stěžovat si na psa
vzklíčení obilí
vzepjal se kůň

Národní správa majetku sídlí v Praze. Novinová zpráva mě zaujala
svým obsahem. Auto vyjelo zprava. Psí boudu je třeba sbít pomocí
hřebíků. Pachatel zbil svoji oběť. Věčné hádky děti sužovaly. Silnice
se zužovala do jednoho pruhu. Smaž tabuli! Děti se zmazaly blátem.
Turisté shlíželi z hradeb. Všichni jsme zhlédli toto představení.
Vojenský zběh byl chycen policií. Na ulici byl sběh lidí kolem
nehody. Stěžovali si na vysoké ceny. Ztěžovali nám práci svým
lajdáctvím. Svrhnuli vládu tyranů. Děti zvrhnuly vázu s květinami.
Směna bankovek je dnes jednoduchá. Změna tématu není možná. Vítr
svál sníh ze střechy. Nikoho nebudeme na večeři zvát. Umí si zjednat
pořádek. Maminka mně sjednala pojištění. Barevné stuhy provázely
závodníky v cíli. Učení mně jde ztuha. Na dnešek je nutné svolat
poradu. Chlapec zvolal hurá při vítězném souboji. Slezte z toho
stromu. Horolezci zlezli Mont Everest. Smotej to klubíčko. Totálně
zmotali písemku. V hodině chemie jsme slili jsme dvě kapaliny.
Děvčata zlila o Velikonocích chlapce. Stloukli jsme společně bodu pro
kuřata. Nepřátelé ztloukli poražené obyvatele hradu. Shlíželi jsme
z kopce na vísku. Herec se zhlížel v zrcadle.
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