
 

Souhlásky tvrdé Souhlásky měkké 

Y -Ý I -Í 

H CH K R D T N                                                                Ž Š Č Ř C J Ď Ť Ň                                                          

 

-----------------------------------------------------------------------------můžeš přeložit-------------------------------- 

1. Doplň do vět správná slova.  

Nejraději ve škole mám předmět (psaní – psaný) __________.  

Válka skončila před mnoha (lety – leti) _____________.  

V ložnici (tiká – tyká) ____________budík.  

Tatínek (čistý – čistí) ___________________nové auto. 

Maminka se brzy (vrátý – vrátí) ________________domů.  

Na obloze (letý – letí) __________________letadlo.  

Na věži (zvony – zvoní) _________________zvony.  

Strom má hluboké (kořeny – koření) ___________________ 

2. Vyber a podtrhni ze slov to správné, slovo s chybou škrtni, správná slova opiš. 

Tykadlo – tikadlo, dyvadlo – divadlo, kladyvo – kladivo, 

malováný – malování, rodyna – rodina, tyše – tiše, dývka – 

dívka, jarný – jarní, postýlka – postílka, Hanička – Hanyčka, 

zelenyna – zalenina, písnyčka – písnička, jahody – jahodi, 

dýchá – díchá, tysíc – tisíc, nikdo – nykdo, slony – sloni. 

_______________________________________________________________________________________________________________      

_______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 



3. Dopň   i,í – y,ý    a  namaluj  řešení  hádanek. 

Čt__ř__      roh__,    žádné noh__,     domečkem   to   pohne.  Co  je  

to?                                                                                             (kenš) 

 

 

Černá    d__ra    chová   št__ra,    na   závor__     ho    zavírá.   Co je to?                        

(atsú, kyzaj, ybuz) 

 

 

 

4. Doplň do vět názvy zvířat ze ZOO a neúplná slova dopiš                                                                                                               

                             

                            

V ohradách  běhaj__    parohat__      _______________     a 

 

________________. 

 

Největš__  a   nejmohutnějš__     jsou    ________________.  

 

 ___________________   maj__     na   zádech    hrby.  

 

Led__       _________________      se   rád__    koupaj__ .  

 

________________  se podobaj__   psům. 



 

________________    se   podobaj__     kočkám. Chod__m     se    na  

 

ně    po__vat    do    ZOO. 

 

5. Dopň i,í – y,ý 

J__tka    a   H__nek    se  d__vaj__    na   televizi.   Pozoruj__     c__zí  

kraj__n___.      Žen__    a    muž__     tam    jsou   málo   oblečen__.      

Pracuj__     u   vod__.    Rostlin__    tam   jsou    j__né   než   u   nás. 

 

6. Jak se ptáci ozývají. Spoj z druhého sloupečku a doplň i,í – y,ý. 

vrabc__   se  kukaj__ 

kukačk__ hašteř__ 

slavíc__ krákaj__ 

vlaštovk__ zpívaj__ 

vrán__   a  havran__ švitoř__ 

 

 

7. Doplň  správný tvar slova 

pavouk, tři pavouci (příklad)             

Lenka, dvě ___________________________ 

zajíc, dva ____________________________             

hasič, tři ______________________________ 

kohout, dva ___________________________              

řeka, dvě _____________________________ 

čára, tři _______________________________               



rybář, dva ____________________________ 

maminky, dvě __________________________            

rohlík, dva ___________________________            

vánočka, dvě _________________________ 

 

8.    Porovnej . 

Ch__tr__     jako    ______________________                         

čern__     jako  ______________________ 

mlsn__     jako        _____________________                         

ohebn__jako  _______________________ 

mokr__    jako   _______________________                            

zlostn__  jako _______________________ 

 


