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Jednou můj úkol hemžil se chybami Be, fe, le, me, pes, se, ve-ze,
jak Indický oceán rybami. co to na nás, kluci, leze?
Příčinou omylů těch tak četných Jednou po b měkké í,
bylo pár souhlásek obojetných. podruhé zas tvrdé ý.

Otázky a úkoly.
V čem spočívá potíž pravopisu i/y po obojetných souhláskách  
podle básničky Petra Křičky?
Druhou část básničky se nauč zpaměti!
Vyjmenuj ovoce, které si můžeš utrhnout nebo sebrat na zahradě.
Vysvětli význam slovesa vyjmenovat.
Co znamená, že je nějaké slovo vyjmenované?

I N FO R M AC E :

Uprostřed slova píšeme po obojetných souhláskách měkké i (í), pokud toto slovo 
nepatří mezi tak zvaná vyjmenovaná slova. 
Ve vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných píšeme tvrdé y (ý). 

ŘÍJEN — PR AVOPIS I/ Y

tvrdá

vyjmenovaná
slova

y

y

měkká

SLOVO

obojetná

uprostřed 
slova koncovka

souhláska

i

není
vyjmen. slovo

i
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CVIČENÍ

1. Doplň.
Vylov správnou slabiku.

bo  , su  , ša  , zvo  , dor  , brz  , klá  , hroz  ,

  vák,   vná, kohou  ,   kdo, ko  na,   cho

2. Urči.
Určuj ve slovech všechny souhlásky, po kterých se píše i/y (í/ý).

pravítko, švestky, hmyz, příjemný, ždímali, holubička, malíř, okurky, čepice, 

lepidlo, výsledek, stojany, peníze, čtyřikrát, byliny, kopretiny, zářily, kyselý, 

zpívali, sřízlík, limonády, řídítka, piliny, vypili, umíněný, sypký, nevinný

3. Doplň i/y (í/ý).
Slovo s vynechaným i/y si dosaď do schéma na vedlejší stránce. Urči souhlásku, po které 
máš i/y (í/ý) doplnit. Pak pomocí prstu ukaž cestu, kterou se dostaneš ke správnému 
výsledku. Až ti to půjde, pohybuj se po čarách jen očima.

kon  klec, lopat  čka, Frant  šek, l  ška, nohav  ce, l  mec, kř  vá, 

ch  trost, poct  vý, u tet  , umín  la si, bot  , n  c, t  gr, rod  na, 

kter  , t  den, př  hodilo, j  ná, k  t  ce, pen  ze, druh  , kalhot  , 

d  vadlo, t  kadla, d  chat, d  ně, ch  bět, ch  trák, bot  , d  ln  , 

r  bn  k  , pupen  



V YJMENOVANÁ SLOVA PO B

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, 
příbytek, nábytek, dobytek, 
obyčej, bystrý, bylina, 
kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav

Pojmenuj jednotlivé obrázky, 
řekni, co slova znamenají.  

Utvoř s nimi věty.
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PŘIBYSLAVBYDŽOV



23

CVIČENÍ

4. Doplň.
Doplňuj do vět správná slova a vysvětli význam doplňovaných slov.

by, být, obyčejný, bystrý

To            si zasloužilo potlesk! 

Kde ta ponožka může jenom           ?

Nemusím mít žádný chytrý telefon, stačí mi jen            mobil. 

Jindra je velmi            chlapec.

5. Doplň.
Doplňuj do vět správná slova a vysvětli význam doplňovaných slov.

bylina, kobyla, býk

Při nachlazení mi nejvíce pomohly léčivé           . Samice od 

koně je           . Zápasník měl sílu jako           .

6. Doplň.
Doplňuj do vět správná slova a vysvětli význam doplňovaných slov.

babyka, Bydžov, Přibyslav

V našem lese rostou různé druhy javorů: javor           , javor klen 

a javor mléč. Přijeli jsme k vám až z Nového           . Jan Žižka 

zemřel nedaleko           .

7. Doplň.
Doplňuj do vět správná slova a vysvětli význam doplňovaných slov.

být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek

Dnes musím            ve škole už v šest hodin.

           s rodiči v            nebo v domku?

V našem městě žije třicet tisíc           . 

Ten váš pes má lepší            než já.

Nedávej mokrou vázu na           .

Na lukách se pásl           . 

Už mi schází shrabat jen malý            zahrady.


