
Které vyjmenované slovo po m označuje • • šneka?

 10  Doplň i, í, y, ý. Napiš věty, které začínají slovesem.

Hlem__žď  zahradn__  je  známý  ob__vatel  naší  přírod__.  

Má  nápadnou  žlutohnědou  ul__tu  s  tmavš_mi  podéln__mi  pruh__.  

Na  hlavě  má  ústn__  otvor  a  dva  pár__  t__kadel,  ty  delš__  jsou  

oč__.  Do  ústní  dut__ny  ústí  sl__nné  žlázy.  D__chá  pl__cemi.  

K  poh__bu  slouž__  hlem__ždi  svalnatá  noha,  která  vylučuje  sl__z.  

Ob__vá  světlé  háje  a  křoviny.  Podobn__  ž__vočich  je  sl__mák. 

(Podle <http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=688>.)  

 11  Ve čtvercích jsou písmena čtyř vyjmenovaných slov. Slova poskládej a napiš.
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 9  Přemýšlej, kam která myška patří. 
Co mají společného slova na myškách? 
Patří k nim také slova myšlenka 
a myšce?

Vařila ____________ kašičku 

na zeleném rendlíčku. 

____________ ocásek 

je nízká rostlina. Plyšový 

____________ se mi často 

schovává pod postelí. ____________ 

pelíšek je ale na poličce. 

Vedle klávesnice ležela ____________. 

Je tady cítit ____________ . Krtkova kamarádka je malá ____________ .
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Pokud nevíte, jak vypadá • • mýval, zjistěte to např. v dětské encyklopedii. Potom mývala popište.

 12  Napiš názvy obrázků. 
Užij slova s mi, mí, my, mý. 

 �� Vysvětli význam slov, která stejně přečteš. Pokud to bude obtížné, 
podívej se do následující tabulky.

 My máme rádi fotbal.                                               Přihraj mi ten míč!

 Tady se nesmí mýt auta. Musíš mít s sebou pláštěnku.

 Mýval je medvídkovitá šelma. Míval vždycky psa.  

my (My všichni se učíme.) × mi = mně (Řekni mi to.)

mýt = čistit vodou apod. (mýt nádobí ) × mít = vlastnit (mít sešit) 

mýval = medvídkovitá šelma × míval = vlastnil (Míval pěkný dům.)

mýlí = plete se × milý = milovaný, drahý

 Každý se občas mýlí. Tonda je milý.

 13  Doplň i, í, y, ý. Utvoř a napiš vhodná spojení. 

m__t si obl__čej m__ čteme medv__dek grizzly

 ob__čej  čtete  m__val

m__lý M__chale m__lí se b__stře             m__t hm__z

 máchale  často  štěst__

 14  Diktát.

lískové oříšky, plyšová hračka, bílé tulipány, oblíbený lyžař, mlít mák, 
mazaný lišák, hořký pelyněk, blízká stanice, neplýtvej časem, lipové 
květy, uslyšel vzlykání, mlýnské kolo
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