
VESELÉ DOPLŇOVAČKY S VYJMENOVANÝMI SLOVY PRO ŠIKOVNOU 

POSÁDKU    

 

Doplň i, í, y, ý. 

Jmenuji se Zb___něk. B___dlím v B___střici. Náš b___t je 

v panelovém domě. B___dlíme tu teprve krátce. Ve škole jsem hned 

druhý den rozb___l pol___čku. To b___lo řečí kvůli starob___lému 

kusu náb___tku. 

 

Jmenuji se L___nda a b___dlím bl___zko školy. L___bí se m___ 

L___bor Holý z Ml___nské ul___ce. Mám kočku L___zu a kocoura 

Val___buka. Čímpak jednou budu? Zmrzl___nářkou, b__l___nkářkou, 

ml___nářkou. Spíš mám kvůli zál___bě v l___čení a l___stování 

v časop___sech  pol___čeno na prác___ modelky. 

 

Rodiče m___  v__m___sleli jméno Přem___sl. Vlastně ho ani moc 

nev___m___sleli. Jméno m___ dali po dědovi, m___slivci 

z L___tom___šle. Moje sestra M___rka se nesm___slně bojí m___ší      

a zm___jí. M___rka je zlom___slná. Posm___vá se mému chm___ří 

pod nosem. 

 

Já jsem Pep___na. Podep___suji se Josef___na. P___řím se, když 

m___ říkají, že jsem p___lná. Spolužačky si m___slí, že jsem 

zp___chla. Zp___tuju svědomí, jestli opravdu nejsem p___šná                                              

a p___tomá. Mam___nka m___luje p___voňky, někdy má od p___lu 

šp___navý nos. Tatínek má rád p___kantní jídla. 
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VESELÉ DOPLŇOVAČKY S VYJMENOVANÝMI SLOVY PRO ŠIKOVNOU 

POSÁDKU 

 

Doplň i, í, y, ý. 

Jmenuji se S___lvestr jako poslední den v roce. Maminka říká, že je to 

jméno pro s___láka. Nos___m do školy zdravé svačiny – s___ry, 

s___rovou zeleninu, brus___nky, olomoucké s___rečky. To není 

ps___na, když ostatní v___s___lají s___gnály, že jim nevoním. 

 

Jmenuji se V___tek. Bab__čka v___práví sousedkám, že jsem v___žle. 

Rád žv___kám žv___kačky. Po tréninku v___držím dlouho ležet           

u telev___ze. Sleduji sportovní v___sílání. Sestra V___lma hraje 

v___borně na klav___r. Někdy u bazénu v___skají sousedovy děti       

a v___rušují V___lmu. 

 

Jmenuji se Z___ta. Musím brz___čko vstávat. Tak brz___ vždycky 

z___rám na budík. Z___tra je ale sobota. Pojedeme k babičce            

do Ruz___ně. Miluji jaz___ky. Ráda luštím jaz___kolamy, i ty 

cizojaz___čné. Jsem také muz___kantka.      

 

DOPLŇ VELKÉ NEBO MALÉ PÍSMENO. 

(N/n)aše (Š/š)kola sídlí v (M/m)ěstečku (B/b)ystřice. (M/m)ěstečko 

leží na úpatí (K/k)rušných (H/h)or. (B/b)ystřicí protéká (Ř/ř)íčka 

(B/b)ystrá. Kolem (B/b)ystřice je několik menších vesniček – 

(P/p)etrovice, (C/c)ísařov, (S/s)ebranice. 
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