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VYJMENOVANÁ SLOVA PO „M“
Doplňovačka:
Hlem…ždí ulita je dům…slná stavba. Na to jsme nepom…sleli. Průsm…ky
v horách byly plné sněhu. Chlapci zamířili k m…slivně. Venku se cosi
m…hlo. Auto dostalo sm…k. Ve vzduchu poletuje pampeliškové chm…ří.
Už m…nula pomalu hodina. Mam…nka m…sí v m…se těsto. Nem…vám
ve hře štěstí.Um…l sis ruce? Na m…tině je plno malin. Vosy jsou obtížný
hm…z.

Doplň slovo nadřazené:

komár

11 1611:35

včela

motýl

IV 1518:58

Kam patří slova z nabídky? Užiješ některé v obou větách?
Chtěl bych mít
______________________________________________
__________________________________________________
________
Budu si mýt
________________________________________________
__________________________________________________
________
vlasy, koně, uši, nohy, psa, koloběžku, ruce, bratra

IV 1616:00

Doplň do slov v levém sloupci y,ý nebo i,í.
Doplněná slova doplň správně do vět.
Jdi si ……………………………………ruce.
neom_lný
……………………………se nebojíme.
hm_z
Černokněžník……………..v dýmu.
m_nulý
Nikdo není……………………………….
m_
…………………….týden stále pršelo.
um_t
Komáři jsou nepříjemný …………………
zm_zel

IV 1519:17

Vybarvi si černokněžníka:
VYJMENOVANÁ SLOVA PO „P“

Připiš slova příbuzná:
pytel………………………………………………………………………………
pýchavka…………………………………………………………………………
kopyto…………………………………………………………………………….
Která vyjmenovaná slova s y,ý po „p“ můžeš spojit se slovy ten, ta , to?
Vypiš je.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

IV 1519:21

IV 1519:23
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VYJMENOVANÁ SLOVA PO „P“
Napiš slova k obrázkům:

Doplňovačka:
Proč ještě nesp_te? Vašík se zap_řil studem. Tato p_lka je tupá.
P_r má dlouhé kořeny. Všechno bylo na jedno kop_to. Nep_j uhřátý.
Z p_lin se lisují desky. Netop_ří let je tichý. V trávě se třp_tily kap_čky
rosy. Slep_š je neškodný plaz. Tomáš má pěkné p_smo. Na dně řeky
je p_sek. P_cha je nepěkná vlastnost. Brambory se vozí v p_tlích.

Doplň podle nápovědy:
_____________patří mezi ještěrky, i když vypadá jako had. Včelka
sbírala___________________z květů.
Petr_________________nejraději z bílého hrnečku s červenými puntíky.
Tati, kdy mi _______________draka?
pil, pyl, slepíš, slepýš

IV 1616:09

IV 1519:25

Napiš vypravování, ve kterém užiješ alespoň deset
vyjmenovaných slov s y/ý po p.

IV 1519:32
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