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Obtížnost 1 
Úloha 1

Vyber správnou odpověď.

Do které věty lze správně doplnit pouze „i/í"?

Mam-nka promluv-la kl-dným- slov-.

Nov- žáci s- ve škole rychle zv-kl-.

Pl-šový medv-dek ležel pod postel-.

U les-ka se pásl- mal- koloušci.

Úloha 2

Vyber správnou odpověď.

Ve které z následujících dvojic nejsou slova opačného významu?

hudebník - muzikant

vesele - smutně

všechno - nic

mladý - starý

Úloha 3

Vyber správnou odpověď.

Ve které z následujících vět je chyba ve shodě přísudku s podmětem?

Svatební fanfáry se nám moc líbily.

Muzikanti hráli vesele na svatbě a smutně na pohřbu.

Trumpety byly slyšet až k nám.

Na pohřbu všechny ženy plakali.
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Úloha 4

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Kterým slovem lze beze změny významu nahradit slovo podtržené v následující větě?
„ Foukal na trumpetu.“

zpíval

pískal

hrál

trénoval

Úloha 5

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.
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Odkud uvedený text nejspíše pochází?

z učebnice hudební výchovy

z prózy pro děti

z pověsti

z bajky

Úloha 6

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Jak podle uvedeného textu vypadá pan Vavřinec?

má nafouklé tváře, brýle, pleš

má kulatou tvář, malý nos, prořídlé vlasy

má kulatou tvář, brýle, vlnité vlasy

má červený obličej, brýle, šedé vlasy
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Úloha 7

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo na konci úryvku?

vysvědčením

ostudou

kamarády

nákupem

Úloha 8

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.
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Které z následujících slov obsahuje předponu?

svatba

smutně

popletlo

slečna

Úloha 9

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Z kolika vět se skládá následující souvětí?
„Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil."

ze 3

ze 4

ze 2

jedná se o větu jednoduchou
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Úloha 10

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedeným textem?

Pan Vavřinec byl hudebník.

Pan Vavřinec se každý týden ženil.

Pan Vavřinec byl vdovec – jeho žena Helenka umřela před třemi lety.

Pan Vavřinec neuměl hrát na trumpetu.

Úloha 11

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.
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Ve které z následujících vět je sloveso v podmiňovacím způsobu?

Foukal na trumpetu až do rána.

Zahrál bys mi na trumpetu?

Zafoukám ti na trumpetu.

Nefoukej na tu trumpetu!

Úloha 12

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Co z uvedeného textu vyplývá?

Panu Vavřincovi je 49 let.

Panu Vavřincovi bude za tři roky 50 let.

Panu Vavřincovi bylo 40 let.

Panu Vavřincovi je 39 let.
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Úloha 13

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Kterým slovním druhem jsou slova podtržená v následující větě?
"Cítil se na padesát , protože se před třemi  roky neoženil s jistou slečnou Helenkou."

zájmena

číslovky

příslovce

podstatná jména

Úloha 14

Vyber správnou odpověď.

Které z následujících slov se skloňuje podle vzoru hrad ?

mládenec

muzikant

pohřeb

pán
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Úloha 15

Vyber správnou odpověď.

Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery – a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý
starý mládenec.

Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se na padesát, protože se před třemi roky neoženil s
jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.

Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často míval i
pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává.

A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu, vesele na svatbě, smutně na pohřbu, a když se mu to popletlo, spustil
pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s _______________.

Co je podmětem v následující větě?
"To už se muzikantům stává."

podmět je nevyjádřený

stává

To

muzikantům

Úloha 16

Vyber správnou odpověď.

Ve které větě je chyba v psaní mě/mně ?

Začni se už chovat rozumně!

Mám rád mněkounký polštář.

Počasí se každou chvíli měnilo.

Každý z vás dostane odměnu.
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Úloha 17

Vyber správnou odpověď.

Do které věty je třeba doplnit čárku?

Milá Evo moc se na tebe těším.

Pan doktor Švec šel do důchodu.

Kominík, doktor a švec se potkali před poštou.

Petr, Martin a Pepa jsou kamarádi.

Úloha 18

Vyber správnou odpověď.

Ve které větě je chybně napsané i/y v přídavném jméně?

Pepa je také nedůvěřivý samotář.

Nosorožci jsou nedůvěřiví samotáři.

S nedůvěřivými samotáři to bývá těžké.

Mohu důvěřovat nedůvěřivím samotářům?

Úloha 19

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Kterou spojkou lze nejlépe spojit poslední dvě věty z úvodního textu, aby zůstal zachován smysl?

aby

proto

kdyby

jestliže
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Úloha 20

Vyber správnou odpověď .

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

Nosorožci žijí jen v Africe.

Nosorožec by mohl sežrat i člověka.

Samice s mláďaty bývá nebezpečná.

Autem se nesmí vjíždět do rezervace.

Úloha 21

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Čím se podle uvedeného textu nosorožec živí?

hmyzem

drobnými hlodavci

listím a větvičkami

trávou
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Úloha 22

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Který slovní druh chybí v následující větě?
„Prudce se rozeběhnou proti autům i lidem.“

sloveso

přídavné jméno

příslovce

spojka

Úloha 23

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Která z možností by byla nejvhodnějším nadpisem uvedeného textu?

Auta a nosorožci.

Jsou nosorožci nebezpeční?

Čím se živí sloni?

Kde žijí nosorožci?
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Úloha 24

Vyber správnou odpověď .

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Která z následujících možností je souvětí?

Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata.

Skloní hlavu a prudce se rozeběhnou i proti autům a lidem.

V tomto období jsou velice nebezpečné.

Jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.

Úloha 25

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Které z následujících slov má stejný význam jako slovo podtržené v následující větě?
„Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata.“

vychovává

čeká

krmí

hlídá
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Úloha 26

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Co je základní skladební dvojicí následující věty?
„Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata.“

samice nosorožce

nosorožce střeží

střeží mláďata

samice střeží

Úloha 27

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo v první větě textu, aby celé souvětí dávalo smysl?

ustaraně

hrozivě

mile

neškodně
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Úloha 28

Vyber správnou odpověď.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Podle kterého vzoru se skloňuje slovo nosorožec ?

stroj

kost

pán

muž

Úloha 29

Odpověz na základě informací v textu.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Doplň následující větu podle informací v textu.
Zvířatům, která se živí trávou a plody, se říká __(1)__.
(1)
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Úloha 30

Odpověz na základě informací v textu.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Ve větě " Skloní hlavu a prudce se rozběhnou i proti autům a lidem ." je podstatným jménem v jednotném čísle slovo
__(1)__.
(1)

Úloha 31

Odpověz na základě informací v textu.

I když na první pohled vypadají nosorožci ________, ve skutečnosti jsou to býložravci živící se pouze trávou, někdy i plody.
Jsou to však nedůvěřiví samotáři a na vetřelce, který se k nim neopatrně přiblíží, okamžitě zaútočí. Skloní hlavu a prudce
se rozeběhnou i proti autům a lidem. Samice nosorožce velmi žárlivě střeží svá mláďata. V tomto období jsou velice
nebezpečné.

Celým přísudkem ve větě " V tomto období jsou velice nebezpečné. " je __(1)__.
(1)

Úloha 32

Odpověz na otázku.

Doplň takové slovo, aby vztah slov ve dvojici byl stejný jako vztah mezi slovy nebezpečný - bezpečný .
neopatrný - __(1)__
(1)
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Úloha 33

Odpověz na otázku.

Doplň do věty správný tvar slova tatínek .
Koupila dárek svému __(1)__.
(1)

Úloha 34

Přepiš následující větu spisovně se stejným slovosledem.

Vo co ti de?
__(1)__
(1)

Úloha 35

Jedno z následujících slov nemá stejný kořen jako ostatní slova v nabídce. Které slovo to je?

Je to slovo
Vybrané odpovědi:

Úloha 36

Vyber správnou odpověď.

Princové Jirkovi děkovali a slibovali mu přátelství až do smrti. Ale Jirka nemyslel na nic jiného než na svou Aničku.
Rozloučil se tedy s princi a vydal se na cestu domů. Sedm krajů, sedm lesů přešel, až přešel poslední mez a uviděl rodnou
ves.

Uvedený text je ukázkou

prózy

poezie

Český jazyk 5. ročník

Stránka 18



Úloha 37

Vyber správnou odpověď.

Princové Jirkovi děkovali a slibovali mu přátelství až do smrti. Ale Jirka nemyslel na nic jiného než na svou Aničku.
Rozloučil se tedy s princi a vydal se na cestu domů. Sedm krajů, sedm lesů přešel, až přešel poslední mez a uviděl rodnou
ves.

Kterým slohovým útvarem ukázka je?

bajkou

pohádkou

pověstí

dopisem

Úloha 38

Vyber správnou odpověď.

Princové Jirkovi děkovali a slibovali mu přátelství až do smrti. Ale Jirka nemyslel na nic jiného než na svou Aničku.
Rozloučil se tedy s princi a vydal se na cestu domů. Sedm krajů, sedm lesů přešel, až přešel poslední mez a uviděl rodnou
ves.

Kde podle uvedeného textu nejspíš bydlí Anička?

v sedmém lese

v Jirkově rodné vsi

ve městě

na zámku
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Úloha 39

Doplň do dvojic postavy podle prvního příkladu.

král - královna
__(1)__ - loupežnice
(1)

čaroděj - __(2)__
(2)

Úloha 40

Znáš české pohádky? Spoj, co k sobě patří.

Sněhurka
Vybrané odpovědi:

Popelka
Vybrané odpovědi:

Karkulka
Vybrané odpovědi:

Budulínek
Vybrané odpovědi:

Smolíček
Vybrané odpovědi:

Růženka
Vybrané odpovědi:
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