
1. Doplň vyjmenovaná slova po B. 

 __ Ř __ __ Y __ L __ __    O __ __ V __ __ E __ 

 __ __ S __ R __     __ __ K 

 __ B __ T __ __     __ __ __ Y __ E __ 

2. Vyjmenovaná slova po L se nám popletla, pokus se je složit.  

EŽYL ____________  NÝLM ______________  OTLKÝ _____________  

TKOPYLA __________  ĚNKPYLE _____________  SYLEŠT ____________  

KLOÝT ____________  LYÝS _______________  UOYLPNT ___________  

3. Do textu doplňuj vyjmenovaná slova po M. 

Oheň nehoří, musíme více __________________. Proč se musí _________________ 

les? Ráda mamince pomáhám _______________ nádobí. Každý člověk se může někdy 

________________. Na půdě běhá šedá ________________. ______ všichni ti jdeme 

popřát k narozeninám. Po trávě lezl _______________. Ty dveře musíš 

_____________________. V létě je na zahradě všude __________________. Je 

namrzlá silnice, auto se bude ___________________. Ptáčata mají tělíčka porostlá 

______________. Ty se musíš u všeho _______Historické české město je 

______________. Už na to přestaň _______________. 

4. Do daného textu piš slova vyjmenovaná nebo příbuzná po S. 

Po večeři jsem ___________.  ______________ zelenina je zdravá.  ______________ 

je barevný ptáček. Niva je dobrý __________. Malá sova se nazývá _____________.   

Menší hlodavec se jmenuje _____________. Na podzim je _______________ počasí. 

Slyšel jsem __________ zmiji. Z mraků se začal __________ sníh. Jsem _________ 

svého otce. Tráva na louce teplem _______________. 

5. Doplňte i, í, y, ý: 

V__letníci v__šli na v__šinu, odkud byl pěkný v__hled. Řekni mi, co o tom v__š. Ve 

v__le nás přiv__tal v__soký muž. V__ď, že se zase brzy uv__díme? V__pněte 

telev__zi. Pov__nnosti se mají svědomitě plnit. Přežv__kavci žv__kají potravu 

dvakrát. Na louce rostlo pestré kv__tí. Zv__k je druhá přirozenost. Cesta se v__nula 

v__š a v__š. Rád jím záv__n. V__voj nelze zastav__t. Tváří se jako nev__ňátko. 

Záv__st je nepěkná vlastnost. V__borně jsi to v__myslel. V__ník byl potrestán. 



V__šeň byla v__vrácena. Na v__sluní se v__hříval kocour. Pes v__trvale štěkal a v__l. 

Zav__rejte dveře. Lav__na je nebezpečná. 

L_bor jel do V_sokého M_ta k bab_čce. Chtěl b_ch v_kopat třp_tivý poklad. Chv_lemi 

se oz_valo podivné v_tí a s_čení. Hb_tě utíkej. M_slím, že l_dé jsou m_lí. Nesl_buj. Ve 

v_běhu se pasou b_ci. Pošleš dop_s ? Brz_  zv_tězíme. V_děl jsem m_ši. L_ška 

pob_hala bl_zko m_tiny. B_l podz_m, slunce brz_ zapadalo a pozdě v_cházelo. 

Vzpom_nám na v_borné v_šňové knedl_ky. Odpusť m_. Rádi b_chom spali. 

Na které slab_ce b_vá přízvuk? Zb_tek b_lin přeb_ráme a sušíme. Kdo dlouho vyb_rá, 

ob_čejně přebere. Ob_vatelstvo Kutné Hory dob_valo stříbro. Splnil l_mit ve skocích 

na l_žích. V_děli jsme zb_tky v_buchlé pl_nárny. Prádlo v_sí na šňůře. L_bí se paní 

B_stré ob_čejná b_žuterie ? Mus_š  pol_kat někol_l  p_lulek denně. Zlob_vý kluk 

pl_ve na zem. B_li b_chom rádi navštív_li koupal_ště. 

6. Do vět doplň chybějící vyjmenovaná slova ve správných tvarech. 

Drahokam se na sluníčku krásně _______________. 

V létě mě u vody otravuje jen obtížný _______________. 

To jídlo je hořké jako _______________. 

Často se _______________, ale nedokáže si to přiznat. 

Už _______________ přijdeš na to, že jsem ti říkal pravdu. 

Tato léčivá _______________ pomohla již spoustě lidí. 

_____________ je strom, který roste skoro v celé Evropě. 

Pokaždé _____________, jinak nás vykradou! 

Po teplém létě zase přijde _____________ podzim. 

Neměl jsem to ostré jídlo jíst, zase mě pálí ___________. 

Vysyp všechny brambory do _____________. 

Praha má přes milion _____________. 

_____________ už půjdeme domů. 

Na život v Praze si musíš _____________. 

_____________ předchází pád. 


