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StrÆnka 26

Cvièenia a diktáty na písanie i (í), y (ý) v prídavných menách, zámenách,
v základných a radových èíslovkách
Cvièenie 1
n Doplòte i (í), y (ý).

o dobr__ch odborníkoch, t__to dobr__ odborníci, t__m dobr__m odborníkom, tak__ vysok__
chlapec, s najlep__mi priate¾mi, odborn__ lekári, na písac__ch stoloch, s otcov__mi príbuzn__mi, prili otcov__ príbuzn__, bravèov__ rezeò, vèel__ med, hovädz__ vývar, budúc__
ininier, zaujalo to star__ch i mlad__ch, zo vèel__ch ú¾ov, obaja sú nezamestnan__, vetk__ch
budúc__ch absolventov, vetk__ch vyznamenan__ch absolventov, Evin__ bratia, s Evin__mi
bratmi, neznám__ páchatelia, s horúc__m olejom, prv__ misionári, od t__chto prv__ch misionárov, ktor__ z t__chto dvoch; t__, ktor__ tam boli
Cvièenie 2
n Doplòte i (í), y (ý).

ôsm__ spoluiaci, ôsm__ diel, pred ôsm__mi rokmi, ôsm__mi autami, za ôsm__m kilometrom,
boli tam desiat__, bol desiat__, siedm__ bratia, bol najstarí zo siedm__ch súrodencov, k
siedm__m narodeninám, od siedm__ch rokov, na dvadsiat__ch iest__ch kolách, zúèastnil sa
na dvadsiat__ch iest__ch olympijských hrách, prv__ ôsm__ dostanú diplomy, prv__m ôsm__m
dali diplomy, v tridsiat__ch rokoch 19. storoèia
Cvièenie 3
n Doplòte i (í), y (ý).

ktor__ iaci, ktor__ iak, ak__ ¾udia, od ak__ch ¾udí, tak__ ist__ èlovek, tak__ ist__ ¾udia,
s tak__mi ist__mi chlapcami, t__to chlapci, pre t__chto chlapcov, ak__si neznámy, ak__si
neznámi, s ak__msi neznám__m, s ak__misi neznám__mi, niektor__ susedia, s niektor__mi príbuzn__mi
Cvièenie 4
n Doplòte i (í), y (ý).

a) Bádatelia, ktor__ skúmali stravu Eskimákov, objavili, e sa t__to ivia výhradne surov__m
ryb__m, tulen__m a ve¾ryb__m mäsom. Najväèmi zo vetk__ch èastí zvierac__ch tiel si váia
vnútornosti. A práve v t__ch je dostatok vitamínov, take Eskimáci sú zdrav__ a nepoznajú skorbut, ktor__ kedysi ohrozoval vetk__ch cestovate¾ov v polárn__ch krajoch. V Indii, pri skúmaní
výivy chor__ch na beri-beri objavili, e chor__ jedli výluène iba lúpanú ryu. Take platí, e len
tam, kde jedia rôznorodú a pestrú stravu, vyrastajú siln__ a zdrav__ ¾udia.
b) Nový Zéland obýva najpoèetnej__ polynézsk__ národ  statoèn__ Maorovia, ktor__ na rozdiel od in__ch polynézsk__ch skupín sa úporne bránili u prv__m návtevám európsk__ch moreplavcov. Vïaka bojovnej povahe pôvodn__ch obyvate¾ov sa prv__ misionári usadili v krajine
Maorov a v prvej polovici 19. storoèia. Novozélandsk__ Maori boli u v predkoloniálnom období
skvel__ bojovníci. Prv__ Európania, ktor__ sa usadili na Novom Zélande okolo r. 1815, boli
anglick__ misionári. Neskôr sa tu usadilo nieko¾ko tisíc prv__ch európsk__ch osadníkov.
Domorod__ Maori dlhé roky bojovali proti biel__m kolonizátorom, ktor__ im zaberali stále viac
pôdy.
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