
Jak máme mluvit na ty, kteří nedoslýchají? • • 
Rozdělte se do skupin po 3–5 žácích. Připravte společně vypravování, z kterého se ostatní • • 
dozvědí, co se podle vás dělo dříve, než někdo řekl věty ve cvičení 10.

 8  Zdůvodni, proč je ve slovech v nabídce y, ý po l. Doplň je vhodně do vět.

Při povodni odnášela prudce  ____________  voda všechno. Jakub mluví 

souvisle, jeho řeč je  ____________ . Pes slyší i zvuky 

pro nás  ____________ . Staří lidé bývají často  

____________ . Na chatě máme  ____________  

kamna. To byla ale  ____________  událost!   

Nabídka: nedoslýchaví, plynulá, plynová, 
                  neslyšitelné, neslýchaná, plynoucí

 9  Přemýšlej, která barva nebo jaký hmatový dojem podle tebe odpovídá slovům 
vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš. 

Vzor: lysý – něco hladkého

  �� Seznamte se navzájem se svým řešením. V čem se lišíte?

 10  Doplň y, ý do slov v nabídce. Pravopis zdůvodni a slova napiš. Slova doplň do vět.

____________ už! Na ten ____________ kopec taky někdy vyjdeme. 

Když tě bolí ____________, musíme to nechat na jindy. Tu kabelu 

z ____________ už si ponesu sama. Ještěže jsme s sebou nevzali 

i ____________! V létě bychom tu našli ____________. 

Už se těšíš domů na své ____________?  

Nabídka: l__tko, nevzl__kej, pel__něk, l__že, l__sý, l_ka, pl__šáky

 11  Diktát.

Odbila šestá hodina. Odbyl úklid bytu. Pobil spoustu komárů. 
Obyčejně pomáhám přibít prkna. Selátka přibyla na váze. 
Pobyl jsem v bývalé hájovně u Bydžova.
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Vyhledejte informace o tomto ptákovi a keři.• • 

 12  Doplň i, í, y, ý. Podle zdůvodnění vypiš doplněná slova do tří sloupců: 
1. vyjmenované slovo, 2. slovo příbuzné s vyjmenovaným, 3. slova s i, í po l.

l__tostivé  vzl__kání,  vysl__šel  prosbu,  l__žařské  rukavice,  sl__divý  

pohled,  l__tkové  svaly,  pl__tvání  vodou,  starý  ml__n,  l__dové  

umění,  bl__skavý  náhrdelník,  pol__kat  sl__ny,  pl__nový  kotel,  l__sý  

muž,  květy  pel__ňku,  sestra  se  ráda  l__čí,  křeslo  z  pl__še

  Tvoř věty s těmito slovními spojeními.
 �� Proč ve zvýrazněných slovech píšeme po l někdy i, í, jindy y, ý?

 Lyska má bílou skvrnu 
 nad zobákem. 

Cestou jsme míjeli lísku.

 Přines si lyže! Kdo už líže lízátko?

lyska = vodní pták × líska = 1. keř, 2. přepravka (bedýnka)  

lyže = sportovní náčiní × líže – lízat 

lýčený = vyrobený 
z lýka = lýkový

× (vy)líčený = odvyprávěný (vylíčený 
příběh); (na)líčený = vylepšený, 
vyzdobený (nalíčený obličej)

blýská se = 1. objevují se blesky, 
2. třpytí se

× blízká = nedaleká (blízká vesnice)

mlýn = budova, kde se mele × mlít (mlít mouku, mák) 

vyplývat (z něčeho vyplývá, že...) × vyplivat (vyplivat něco z úst)

 13  Doplň s využitím předchozí tabulky.

____________ kvete brzy na jaře. ____________ dovede plavat 

i pod vodou. Kaluž se na slunci ____________. Slovenština je nám 

____________. Herec se ____________ před vystoupením. Pod kůrou 

stromů je pevné ____________.  
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