
11. VYJMENOVANÁ SLOVA

Slova se slabikou bv. bÝ. bi. bí

1. Zbyněk je  neobyčejně  bystrý  chlapec.  Babička  bílila  prádlo  na  sluníčku.  Za  městem  se  sbíhají
všechny cesty. V neděli býváme obyčejně na výletě. Líbily se nám nové obrázkové knížky. Kobyla
pobíhala po louce. Kmpobití zničilo úrodu. Obyvatelé našeho domu mají v bytech pěkný nábytek.
Z hmku ubylo mléko. K jani ubývalo sněhu.

Vypiš slova s i, Í,  y,  ý po b,  slabiky bi. bí. by, bý podtrhni.

by, bý

2. Doplň neúplná slova. Rozděl je do sloupečků podle y, i. Pomáhej  si slovy bwtze nebo Í/wČc.

b_lo mi srdce, nab_l bohatství, nab_1 pušku, přib_ly mu peníze, přib_li prkýnko,

pob_t střéchu plechem, pob_t chvíli na návštěvě, b_lo horko, ub_t na váze

být, byl (bude)                                                                              bít, bil (bije, tluče)

3. Doplň neúplná slova:

b_lá  mouka,  ozdobná  krab_čka.  b_tový  úřad,  zboží  jde  na  odb_t,  zab_vá  se  sportem,

nab_zet zboží,  prohraná b_tva,  starob_lý  hrad,  ob_lný klas,  nab_rat vodu,  veliká b_da,

odb_t práci, dob_vat uhlí.
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4. Utvoř věty na tyto dvojice slov:

být  -  bít

pobýt  -  pobít

zbýt  -  zbít

5. Doplň neúplná slova ve větách.

Kluci pob_hají za míčem. Často hrají vybjenou. B_vá to veliká b_tva. Gáb_na je b_strá

žákyně. Její odpovědi b_vají hb_té a správné. Zb_tečně posp_cháš, zase jako ob_čejně při-

jdeš pozdě. MusÍš se snažit b_t dochvilný. Jan Žižka zemřel v Fffib_slavi. Je to starob_lé město+

Slova se slabikou lv. lÝ. li. lí

1. Srnka vyvedla líbezné srnčátko. Srst mělo jemnou jako plyš. Páslo se spo-
lu  s  maminkou  na  palouku  v  listnatém  lese.  Tu  se  náhle  objevila  liška.
Když uviděla smčátko,  mlsně se olízla.  Plížila se tiše, ale srna ji uslyšela
a srnčátko odvedla do blízkého houšti.

a) Podtrhni modře slova se slabikou li, lí a zeleně s ly, lý.

b) S kterým vyjmenovaným slovem je příbuzné slovo uslyšela?

Napiš k němu další  přl'buzná slova:

2. a) Doplň neúplná slova.

b) Podtrhni věty oznamovací modře, tázací zeleně, rozkazovací červeně.

Sl_Šíš mě dobře? Cukroví se mi rozpl_vá na jazyku. Nesl_ň si prsty!  Ml_n vesele klapal.

Z l_ka se vyrábějí l_kové tašky a střevíce. L_kožrout je nebezpečný Škůdce lesa. Hříbátko

mělo bílou l_sinku na čele. L_ska je vodní pták. Z čeho vzniká u l_dí nedosl_chavost? Co

nemůžeš splnit, to nesl_buj.
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3. Popletená básnička

Ovečka nám vejce snáší,

tygr ve výškách se vznáší,

datel je prý Šelma dravá,

slepice nám vlnu dává,

koza má plno řečí.

páv zase pořád mečí,

orel nosí čemý frak,

tučňák jé nejpyšnější pták,

papoušek často na strom ťuká,

ježek zas v lese kuká,

kukačka bodlinami píchá,

kočka nikdy nepospíchá,

krtek má uzdu, pán ho vede,

kůň na zápraží přede,

čáp se jen vrú v hlíně.

želva má hnízdo na komíně.

a) Doplň do jednotlivých řádků správná zvířata.

b) Vyznačená podstatná jména napiš v množném čísle.

(J. Havel, časopis Sluníčko)

4. a) Dokonči přirovnání vhodným podstatným jménem.

Vysoký jako

Plave jako

Utíká jako

Hořký jako

Kyselý jako

Studený jako

b) U podstatných jmen urči jejich rod.
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7. Časuj  ve  všech osobách tato slovetia:

zúčastnit se                                                      nosi(

jednotné číslo

1.

začit

množné číslo

8. a) Doplň slovesa do vět.

b) Věty napiš znovu v jednotném čísle.

Krávy

Ještěrky

9. a) Podtrhni tázací věty zeleně, oznamovací věty modře.
Stojí  vůz před domem? Na louce  za lesem  se pase  zajíc.  Proč  nepracuješ na zahradě? Jamila
myje nádobí. utírá je a uklízí. Půjdeme dnes do divadla? Babička mi plete svetr.

b) Vypiš do linek slovesa a urči u nich osobu a číslo:

sloveso                               osoba                č íslo
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sloveso osoba                číslo


