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PÁROVÉ SOUHLÁSKY UPROSTŘED SLOVA

1. Doplň správné písmeno. .Říkej si pomocné tvary slova

HODNĚ

loďka – hodně loděk
knížka
zahrádka
otázka
pravítko
trubka

-

buchta
dívka
hromádka tužka
hruška
-

2. Vyber vhodné slovo do věty, sleduj rozdíly
les x lez

práh x prach

Po žebříku ...... ....opatrně.
Blízko domu je ............. .
let x led

Musím natírat ...............
Na skříni je ...................
dup x dub

Na brusleni potřebujeme ........... .
Díváme se na ................. ptáků.
plot x plod

Rostl tam vysoký ................... .
Ježek dupe ............................ .
vyřež x vyřeš

Kolem domu je nový .................... .
Jablko je ........................... jabloně.

....................... otvor do prkna.
......................... tuto hádanku.

3. Doplň vynechaná písmena. Spoj čárami slova opačného významu.
člověk
plot
úkol
cesta
voda
chlapec
jízda

starý
=
=
=
=
=
=

vysoký
tě_ký
dlouhá
teplá
hodný
rychlá

mladý
pomalá
ní_ký
le_ký
studená
krá_ká
zlobivý

4. Co říká ve škole paní učitelka dětem?
Děti, postavit se.

Děti, postavte se!

Děti, mluvit hlasitě.

Děti, ........................................ hlasitě!

Děti, pěkně se přihlásit.

Děti, pěkně .........................................!

Děti, nebavit se.

Děti, ....................................................!

Děti, nerušit spolužáky.

Děti, ................................... spolužáky!

Děti, psát pěkně.

Děti,.......................................... pěkně!

Děti, opravit si diktát.

Děti, ........................................... diktát!

Děti, složit si věci.

Děti,.............................................. věci!

5. Co ti říká doma maminka ?
......aby sis napsal úlohu.

Napiš si úlohu!

......aby sis uklidil hračky.

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

......abys nakoupil rohlíky.

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

......aby sis usušil boty.

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

......aby sis převlékl tričko.
.
......aby sis nachystal učení.

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

......abys nakoupil rohlíky.

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

PÁROVÉ SOUHLÁSKY UPROSTŘED SLOVA ŘEŠENÍ

1. Doplň správné písmeno. .Říkej si pomocné tvary slova
loďka – hodně loděk
knížka
–
knížek
zahrádka – zahrádek
otázka
– otázek
pravítko – pravítek
trubka
– trubek

buchta
dívka
hromádka
tužka
hruška

–
–
-

HODNĚ

buchet,
dívek
hromádek
tužek
hrušek

2. Vyber vhodné slovo do věty, sleduj rozdíly
práh x prach
Musím natírat práh.
Na skříni je prach.

les x lez
Po žebříku lez opatrně.
Blízko domu je les.
let x led

dup x dub

Na brusleni potřebujeme led.
Díváme se na let ptáků.

Rostl tam vysoký dub.
Ježek dupe dup, dup.
vyřež x vyřeš

plot x plod
Kolem domu je nový plot.
Jablko je plod jabloně.

Vyřež otvor do prkna.
Vyřeš tuto hádanku.

3. Doplň vynechaná písmena. Spoj čárami slova opačného významu.
člověk
plot
úkol
cesta
voda
chlapec
jízda

starý
=
=
=
=
=
=

vysoký
těžký
dlouhá
teplá
hodný
rychlá

mladý
pomalá
nízký
lehký
studená
krátká
zlobivý

4. Co říká ve škole paní učitelka dětem?
Děti, postavit se.

Děti, postavte se!

Děti, mluvit hlasitě.
Děti, pěkně se přihlásit.
Děti, nebavit se.
Děti, nerušit spolužáky.
Děti, psát pěkně.
Děti, opravit si diktát.
Děti, složit si věci.

Děti, mluvte hlasitě!
Děti, pěkně se přihlaste!
Děti, nebavte se!
Děti, nerušte spolužáky!
Děti, pište pěkně!
Děti, opravte si diktát!
Děti, složte si věci!

5. Co ti říká doma maminka ?
......aby sis napsal úlohu.

Napiš si úlohu!

......aby sis uklidil hračky.
......abys nakoupil rohlíky.
......aby sis usušil boty.
......aby sis převlékl tričko.
......aby sis nachystal učení.
......abys nakoupil rohlíky.
......abys přinesl jedničku.

Ukliď si hračky!
Nakup rohlíky!
Usuš si boty!
Převleč si tričko!
Nachystej si učení!
Nakup rohlíky!
Přines jedničku!
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