Samohlásky krátké a dlouhé u, ú, ů

1. Doplň správně u, ú a ů.
2. Dopiš správná písmena podle toho, co jsi doplnil do věty (viz vzor).
Dvojice můžeš spojit čarou.

Podej mi s...l.

N

u

K...p dvě mléka.

J

ú

Zakryj si ...sta.

A

ů

Cesta je moc ...zká.

D

u

Jmen...ji se Honza.

J

ú

Okamžitě slez dol...! E

ů

B...deš dnes doma? P

u

M...žeš jít se mnou.

O

ú

V řece plaval ...hoř.

R

ů

Měl velký ...spěch.

Í

u

Je to zlatý d...l.

Č

ú

Babička peče h...su. M

ů

N

3. Dokresli obrázek podle tajenky.

1. Doplň správně u, ú a ů.
2. Podtrhni slova, do kterých jsi doplnil krátké u.
3. Přečti tajenku – první písmena
z podtržených slov a nakresli ji.

...kol, b...ben, v...l, r...ce, ostr...žina, hn...j, ...ličník, ...plněk, k...kačka
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Souhlásky tvrdé a měkké

1. Doplň do slov i nebo y. 2. Podtrhni slova, do kterých jsi doplnil y.
ch...ba
dět...
č...ny
lék...
h...ena
č...nky
sojk...
kost...
blech...
h...mna
c...bulka
ohr...zek
kř...k
rok...
hor...
n...tě
spon...
ř...dič
r...tec
ž...vot
J...ří
t...če

3. Podtržená

TAKY JEZDÍM RÁDA NA KOLE...

slova zapiš
postupně do
doplňovačky.

CH Y

B

A

CHTĚLO BY TO...

-

1. Doplň správně i nebo y.
2. Podtrhni všechna slova s y.
3. Opiš první písmena z podtržených slov do bubliny.
c...t, esk...mák, led..., esk...mo, d...vy, kočk..., t...gr, uš..., r...s, ořech...,
ž...to, kart..., tř..., c...trón, n...c, odch...t, j...zva, louk..., t...cho, okurk...
24

Párové souhlásky na konci slov ž–š

1. Doplň do vět správně
ž nebo š.
2. Podtrhni všechny věty,
do kterých jsi doplnil ž.
3. Tajenku tvoří první písmena
z podtržených vět. Přečti ji
shora dolů a opiš na tabuli.
Dokresli správně obrázek.

Mikulá... přinesl dětem sladkosti.
Rychle pobě... za mnou.
O půlnoci pršelo, byla to průtr... mračen.
Ná... učitel je moc veselý člověk.
Marku, oče... jablka ze stromu.
Zloděj byl odsouzen za kráde... v bance.
Heleno, nalo... věci do auta.
Patriku, máš ve vlasech ve...
Le... v posteli a pij horký čaj.
Eliško, neber do ruky ten ostrý nů...
Davide, sma... tabuli.
Slepý... je vlastně beznohá ještěrka.
Nepomohla by ti dobrá masá...?
Anička se šla opalovat na plá...

....................................................

1. Doplň do vět správně ž nebo š.
2. Podtrhni všechny věty, do kterých jsi doplnil š.
3. Tajenku tvoří první písmena z podtržených vět (shora dolů).
4. Tajenka ti prozradí, kde je kluk.
Dokresli to.

Nataša přinesla z lesa plný ko... hub.
Pape... František pozdravil věřící.
O tom by se dala napsat reportá...
Adame, napi... babičce dopis.
Stando, nama... si chleba sádlem.
Teta chová na dvorku drůbe...
Lidičky, pomóóóc, běhá tu my...!
Michale, polo... tu knihu na stůl.
V neděli půjdeme na vě...
Ota a Ale... jsou velcí kamarádi.
Táto, zaka... mu tu televizi.
Davide, listono... ti donesl dopis.
Ivo, už mi nepi...
58

