Sportovní
Vyjmenovaná slova po m
Slovní druhy – přehled; souvětí
Fotbalový zápas
Ten, kdo se minulou neděli nachomýtl
v Litomyšli u hřiště, viděl fotbalový zápas
mladších žáků se žáky z Vysokého Mýta.
Domácí mysleli, že vyhrají. To se ale zmýlili!
Soupeři běhali po hřišti rychle jako myšky a brzy padlo
několik gólů. Prohra rozdmýchávala mezi fanoušky
rozhořčení: „Pomalejší už jsou jen hlemýždi!“
Když se žáci odešli mýt do šaten a diváci opustili svá
místa, poletoval na hřišti již jen hmyz. „Bzz“.
Správce zamykal vchody. „Hráli jste dobře, snažili jste se. Vaši pomalost
společnými silami vymýtíme,“ řekl hráčům trenér. „Trenére, nebojte se, my
příště vyhrajeme!“
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Co znamená, že padlo několik gólů? Uveď příklady, jak mohl zápas skončit.
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Vysvětli svými slovy, co řekl trenér hráčům.
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Říkej slova významem podřazená.
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Vypiš z úvodního textu poslední sloveso. Vyznač
v něm předponovou část. Které jiné předponové
části může mít sloveso hrát?
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Sportovní

5

Vypiš z úvodního textu slova s y po m uvnitř slova. K některým ze slov uveď
synonyma. Ke kterému z nich určitě synonymum neexistuje?

Vyjmenovaná slova po m
my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat,
smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
6

Vrať se ke cvičení 5. Která z vyjmenovaných slov po m v úvodním textu chybí
a ke kterému z vyjmenovaných slov nenajdeš v textu ani slovo příbuzné?

7

Vyhledej ve větách vyjmenovaná slova a jejich tvary. Seřaď věty podle pořadí
vyjmenovaných slov.
Myslel na ně. Můžeme se mýlit. Komáři jsou obtížný hmyz. Smýkl sebou
na zem. Vymýtili část lesa pro dálnici. Na louce poletovalo chmýří. Proč
se mám zase mýt? Hlemýžď potřebuje k svému pohybu sliz. Myš je hbitá.
Kovář dmýchal vzduch do pece. Nezapomínej zamykat! Bedřich Smetana
pochází z Litomyšle. Nachomýtl se u sporu. To jsme neudělali my!

8

Za každé vítězství získává družstvo 3 body, za remízu (nerozhodně) 1 bod,
za prohru 0 bodů. Vítězem se stávává ten, kdo získá největší počet bodů.
Podle údajů o vstřelených gólech urči pořadí družstev. V tomto pořadí opiš
jejich názvy.
Odehrané zápasy

Výsledek utkání

Litomyšl – Vysoké Mýto

1:5

Přibyslav – Litomyšl

2:2

Vysoké Mýto – Přibyslav

0:2

Z kterých měst byli soupeři, kteří hráli s hráči z Litomyšle?
Kolik zápasů si zahrálo každé družstvo?
Kolik gólů celkem nastřílela jednotlivá družstva?

• Mýto je původně poplatek za používání cest (dnes především dálnic) a místo, kde se poplatek
vybírá.
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