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podstatné mená vzoru chlap v N pl. (2):
____________________________________________________________________________
prídavné mená (zámená) vzoru pekný v N pl. (4):
____________________________________________________________________________
prídavné mená vzoru pekný v skloòovaných tvaroch (4):
____________________________________________________________________________
slová, ktorých predpona patrí medzi vybrané slová (5):
____________________________________________________________________________
podstatné mená vzoru dub a ena v N a A pl. (9):
____________________________________________________________________________
podstatné mená v I pl. (2):
____________________________________________________________________________
podstatné meno utvorené slovotvornou príponou (1):
____________________________________________________________________________
Cvièenie 4
n Doplòte i (í), y (ý) a èiarky (13).

Mesteèko Binche v Belgicku presláv__l__ najmä faiangové karneval__. Hlavnou postavou karnevalu je gille komická figúrka stará ako sám karneval. Jej oblek hýr__ farbam__. Zdobia ho
v__ivk__ èipk__ stuh__. Na opasku v__sia zvonèek__. Najväèou ozdobou je obrovská èiapka
zdobená biel__m ptros__m per__m. Takto v__finten__ panáèikovia vedú mestom hluèn__ a
zároveò pestr__ sprievod v ktorom sú mal__ i ve¾k__ star__ i mlad__ en__ i mu__. Miestn__
obyvatelia sa pripravujú na faiang__ po cel__ rok. A preívajú ich s neochabujúc__m vzruen__m a naden__m.
Celkom iné sú karneval__ v Singapure. Ich najväèou zvlátnosou sú hr__ s vlajkam__.
Vlajkonos__ sú priam onglér__. Z¾ahka sa pohrávajú s dlhým__ bambusovým__ tyèam__ prehadzujú si ich z ruky do ruky. Karneval sa v__znaèuje mnostvom ïal__ch pozoruhodností: strhujúc__m rytmom hudobn__ch skup__n a taneèníkov pestr__m__ maskam__ a oblekm__ alegorickým__ v__javm__ ukákam__ portov__ch v__konov.
No prívlastok najkraj__ patr__ trinidadskému karnevalu. Ulice sa zaplnia mot__¾m__ vtákm__
v__lam__ straidlam__ a postavam__ z histórie.
Diktát 1
Keï sa ohlási leto a slnko svojimi lúèmi zaène ohrieva zem, mnohí ¾udia sa vyberú k vode.
Plávanie je skutoène portom pre kadého. Pláva môu ¾udia telesne dobre pripravení, ale i
¾udia so získanými alebo vrodenými telesnými chybami. U samotný pobyt vo vode pôsobí na
èloveka blahodarne. Vzduch presýtený vodnými parami nedrádi sliznicu dýchacích ciest a u¾ahèuje dýchanie. Do èinnosti sa zapájajú vetky dýchacie svaly, najmä bránica. Plávanie je ideálnym prostriedkom na otuovanie. Otuilým nazývame èloveka, ktorý ¾ahko znáa poveternostné
vplyvy. Plávanie je vhodné najmä pre ¾udí, ktorí sú pri práci jednostranne zaaení. Nesmieme
vak zabúda, e tam, kde sa pohybujú ¾udia zdraví, nemali by by tí, ktorí sú postihnutí rôznymi
nákazlivými ochoreniami.
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