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Diktáty trochu jinak
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Harry Potter , a tak ho nikdo nesl šel.
Na obloze se náhle .
Jan Žižka z Trocnova dvakrát  hrad Rábí.
Odpad z jídel – , prasátku hlad pokryje.
Ryzce  nejíme s rového, ale dobře uvařeného,
podušeného nebo upečeného.
U hradu Buchlov se měla  setkat vojska obou
protivníků.

 smrtihlav má na hřbetě žlutou lebku.
Kdyb ch měl zrní,  b ch ho s korkám.
Setmělo se a z lesů se ozvalo hrozivé  vlků.
Na hrubší plátno se používalo konopí, případně .
Dívky trhaly luční kvítí a  věnce.
Poprosím babičku, ab  mi k narozeninám  kredit.

3.  Doplň i/y, í/ý. Je některé z těchto míst nebo jeho okolí pravděpodobným 

hnízdištěm či teritoriem sovy pálené? Nápovědou ti je mapa ČR a v ní 

zvýrazněné okresy, kde se sova pálená pohybuje:

Kob l sy, Přib slav, Nezam slice, L tom šl, S chrov,
Kam k nad Vltavou, L toměřice, V škov, V nohrady, V sočany

Naši noční dravci
Kdo by neznal sovu pálenou a výra velkého. Věděli jste, že výr velký 
často sídlí pod vývraty stromů? Velmi známý je také sýček obecný. Právě 
od tohoto druhu sovy je odvozeno sloveso sýčkovat. Když vám někdo 
řekne, že nemáte sýčkovat, znamená to, že nemáte šířit obavy, strašit 
předpověďmi špatných událostí, nebo dokonce katastrofi ckými scénáři. 
Mezi naše sovy patří ale i jiní, méně známí noční dravci. Je to například 
puštík obecný, puštík bradatý a kalous ušatý. Ale na jednu sovu nesmí-
me zapomenout. Je to výreček malý. Je to naše nejvzácnější sova. Brzy, 
brzičko už bude zima, a tak bychom si měli připomenout ještě sovici 
sněžnou. Na závěr snad jedno upozornění. Výr velký ani výreček malý 
nemají nic společného s vodním vírem. Ten můžete vidět na potoce, 
jezeru, moři, ale i v umyvadle nebo ve vaně.

(cca 140 slov)

1.  Doplň věty podle diktátu:

Výr velký hnízdí nejčastěji .
Šířit obavy či strašit špatnými předpověďmi znamená .
Slovo sýčkovat je odvozeno od slova .
V diktátě jsou tyto sovy: .
Na potoce můžeme vidět vodní .

2.  Vyber slovo z rámečku, dej ho do správného tvaru

a doplň ho do věty. Doplň i/y, í/ý:

sovička – příponová část -ička

brzičko – příponová část -ičko

sivý – šedivý; sípat – chraptět,

blízká vesnice,

dobít mobilní telefon x dobýt hrad

brzičko, lišaj, pomyje, dobít, dobýt, zablýsknout se, 
pytlovina, syrovinka, sípat, sypat, výt, vít.


