
 

Hrajeme si s dě, tě, ně  

1. Doplň správné tvary jmen:  

Če…..k, Zde…..k, Voj…..ch, Vla…..na, Š…..pán, Na…..žda, 

Zby…..k, Š…..pánka, An…..lka, Ma…..j 

Opiš jména do dvou skupin: 

  

 

Dívčí jména   Chlapecká jména 

________________  ________________ 

 ________________  ________________ 

 ________________  ________________ ________________ 

 ________________  ________________ ________________ 

2. Nahraď obrázek slovem a doplň do neúplných slov slabiky dě, tě, ně:  

Můj ______________ zapřáhl za ______________  

 

ozdob   nastrojené ______________ a klid   jsme 

vyjeli na vyjížďku  kam do lesa stavět  _________________.  

                                                                                               

 

  



 

3. Doplň neúplná slova a připoj je k vhodné slabice:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiš slova:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
4. Nahraď obrázky slovy se slabikami dě, tě, ně:  

____________________ neměl ____________________. 

______________ koukaly smutně, jak ______________ 

 

roztál. Místo hraní se _________________ koulemi obdivovaly 

____________________.                                    

dě ně tě 

 

klid…. 

….locvik ne….le š….drý 

poz…. ....včátko vů…. 



 

5. Vypiš alespoň po 3 slova s dě, tě, ně:  

 

_______________________________________________________ 

 

    

_______________________________________________________ 

 

    

   _______________________________________________________ 

6. Doplň slabiky dě, tě, ně do slov:  

Ko   se lo  na plo   a nešťast   koukalo. Po chvíli žalost   

zamňoukalo. Myslelo, že ho  kdo uslyší. Ale nikdo ho neslyšel. Mr   

zamňoukalo ješ   hlasi ji. Teprve teď je uslyšely ti  na ces  . 

Lu k  a Š pánka mu přispěchali na pomoc. Ješ  nebylo poz  . 

Pomohli ko ti z plotu dolů.  

7. Nahraď obrázky slovy se slabikami dě, tě, ně:  

Malé _______________ spatřilo __________________ 

a šíle   se vy silo. Na _________________ se lo mlá  

kosa. Na vo   se objevily krásné _________________. 

 

 

    

 

    

    

  

     

dě 

tě 

ně 



 

8. Doplň slova podle vzoru:   

pěkný  pěkně    krásný  __________________ 

mladý   __________________  bohatý  __________________ 

spokojený __________________  zelený  __________________ 

šílený   __________________  žlutý   __________________ 

bledý   __________________  drsný   __________________ 

9. Pojmenuj obrázky:  

 ________________________ _______________________________ 

 _____________________ _________________________ 

________________________ ponožka  

 

10. Doplň do slov slabiky dě, tě, ně:  

Když tatínek opravoval na pů   roztrhané sí , maminka společ    

s dcerkou vzaly u rky a začaly usilov  utírat nádobí. Na nka 

však nešťast  upustila talíř. Smut   koukala na střepy. Maminka se 

však nezlobila. Klid   u šila smutné  vče a společ   koš

tem zametly světnici. 

     

  

   

   


