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3. – 5.

Vyjmenovaná slova po P
1. Doplň slova z nápovědy do vět.
Včera nám dovezli ____________ brambor.
Tatínek si pořídil novou __________.
Na cestě ležel _____________ .
Velký pysk má _______________________ .
V jeskyni jsem viděl ________________ .
V zoo jsme viděli malou ________________.
Nápověda: opici, pytel, slepýš, pilu, netopýra, ptakopysk

2. Z vyjmenovaných slov po p vypiš všechna:
a) slovesa: ………………………….................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
b) podstatná jména: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Jaký plevel vytrháš ze záhonu? Zakroužkuj.
Na našem záhonu rostou růže, sedmikrásky, kosatce, pýr, kopretiny a fialky.
4. Která slova patří do vět?
Pepík si vykračuje ____________ jako páv. (pomalu, pyšně, opatrně, hbitě)
Zedníci na stavbě spotřebovali již šest ________cementu. (tašek, pytlů, kufrů, metrů)
Šikovná švadlena __________jehlou látku (udělala, napíchla, prostrčila, propíchla)
Tetička se chlubila_________________bytem. (novým, vykradeným, přepychovým)
Čert má na jedné noze ______________. (botu, kopyto, ponožku)

5. a) Doplň i, í / y, ý.
Koup__me dop__sní pap__r a nap__šeme dop__s. Náš krocan Hubert hudruje a
čep__ří se. Malé děti si hrají na p__sku. Rosa se po ránu krásně třp__tí. P__tlíček
z pap__ru není moc pevný. Ostré hrany op__luj p__lníkem. Pep__ček si p__skal
p__sničku. P__tlák b__l přistižen. P__voňky krásně voní.
b) Přepiš bez chyby první větu a větu třetí od konce.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. K pohádkovému pokladu vede jen jedna cesta. Vede po slovech, která jsou bez
chyby. Dokážeš ji najít? Vybarvi ji.

pyvo

píšťalka

zpitovat

třpytka

pyvoňka

pýchavka
pýpání

písek

pyráti

pitel
netopýr
opyce
pisk
pýskat
pyšný
pyla
pylulky
pilník

POKLAD

Řešení
1. pytel, pilu, slepýš, ptakopysk, netopýra, opičku
2.
a) klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýřit se, čepýřit se
b) pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, pýr
3. pýr
4. pyšně, pytlů, propíchla, přepychovým, kopyto
5.
a) Koupíme dopisní papír a napíšeme dopis. Náš krocan Hubert hudruje a čepýří se.
Malé děti si hrají na písku. Rosa se po ránu krásně třpytí. Pytlíček z papíru není moc
pevný. Ostré hrany opiluj pilníkem. Pepíček si pískal písničku. Pytlák byl přistižen.
Pivoňky krásně voní.
b) Koupíme dopisní papír a napíšeme dopis. Pepíček si pískal písničku.
6. píšťalka, třpytka, pýchavka, písek, netopýr, pyšný, pilník

