PŘEPIS DIKTÁTU
Martin roztáhl závěsy a vysoko na modrém nebi uviděl sluníčko. Je středa, ale on nemusí do
školy. Už tam nebyl skoro měsíc. V celé zemi totiž platí mimořádný stav. Mezi lidmi se šíří
podivný vir. Většina občanů proto zůstává doma a čeká, až nemoc lékaři porazí.
Martin si myslel, že to budou bezva prázdniny. Vyučování se však nezastavilo a učitelé posílají
úkoly přes počítač. Učit se tak musí pořád, ale navíc mu chybí spolužáci. Pěknou chvíli už také
neviděl kamarády ze skautského oddílu. Touto dobou obvykle pořádají výpravy do přírody.
Pozorují zvířecí stopy, zachraňují žáby, nebo jen tak běhají mezi stromy. Společně si užívají
spoustu zábavy. Kéž by už brzy bylo všechno jako dřív!

ZDŮVODNĚNÍ NĚKTERÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ
Martin roztáhl (roz-předpona) závěsy (v. hrady) a vysoko (vyjmenované slovo po vysoký) na
modrém nebi (v. moři) uviděl (není vyjmenované slovo) sluníčko. Je středa, ale on nemusí
(sloveso v přítomném čase – vždy měkké i) do školy (v. ženy). Už tam nebyl (od vyjmenovaného
slova být) skoro měsíc (součást kořene). V celé zemi (v. růži) totiž platí mimořádný stav
(stavy, stavů). Mezi lidmi (koncovka 7. pádu vždy měkké i) se šíří neznámý vir (není
vyjmenované slovo). Většina (součást kořene) občanů proto zůstává (není na začátku slova)
doma a čeká, až nemoc lékaři porazí (sloveso v přítomném čase).
Martin si myslel (od vyjmenovaného slova slova myslet), že to budou bezva prázdniny.
Vyučování (předpona vy) se však nezastavilo (není vyjmenované slovo) a učitelé posílají úkoly
(na začátku slova ú, v. hrady) přes počítač. Učit se tak musí (sloveso v přítomném čase)
pořád, ale navíc mu chybí (sloveso v přítomném čase) spolužáci. Pěknou chvíli (není
vyjmenované slovo, v. růže) už také neviděl (není vyjmenované slovo) kamarády ze skautského
oddílu (předpona od + kořen díl). Touto dobou obvykle (od vyjmenovaného slova zvykat)
pořádají výpravy (předpona vý, v. ženy) do přírody. Pozorují zvířecí stopy (ženy), zachraňují
žáby (ženy), nebo jen tak běhají (součást kořenu) mezi (není vyjmenované slovo) stromy (v.
hrady). Společně si užívají spoustu zábavy (v. ženy). Kéž by (od vyjmenovaného slova být) už
brzy (vyjmenované slovo) bylo (od vyjmenovaného slova být) všechno jako dřív! (Věta přací,
může být vykřičník, ale také tečka. Záleží na důrazu mluvčího.)
Není zde zdůvodňováno psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, to už by mělo být
naprosto samozřejmé! 😊

Jak se ti diktát povedl?

