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1. Dojeď s autíčky do správného cíle, doplň správné i/y a nalep je.
Autíčka k vystřižení najdeš na str. 43.
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2. Zdůvodni a doplň.

kob  la, b  k, sb  rka, zlob  t , 

dob  tek, Třeb  č, ob  tný, ob  vací, 

pob  zet, b  strý, přeb  tek, krab  čka, 

ub  vat, b  dný, b  dlit, dob  vatel, 

zb  tek, b  tevní, b  dliště, ob  hat, 

b  střina, zab  vat se, ob  lí, b  lek

3. Doplň s pomocí křižovatek na vedlejší stránce.

kousek kř  dy, ob  vatelé Ř  čan, t  čkový plot, nab  l jsem 
dojmu, zkouší lyžák  , trvalé b  dliště, přeb  tečné kilogramy, 
proh  bat se t  hou, b  lo hezky, třpyt  vá j  novatka, pást 
dob  tek, ch  tit r  mu, odb  la sedmá hod  na, přeb  rá 
r  ži, neob  čejný př  běh, rozb  la jsem sklen  ci

4. Doplň s pomocí křižovatek na vedlejší stránce.

R tíř  chod vali do b tvy. Sn h ušleháme z b lků. R bář 
ch til jen malé ryb čk . Nádobí zb tečně nerozb  jej. Spal 
jsem jako zab t . Zb tk  j dla dáme do té b lé krab ce. 
Bab čč ny b link  se suš ly na půdě. Voda horské b stř ny 
pád la a ut kala přes kamen . Na zd  t kaly hod n . 
Z hlad n  r bn ka stoupala b lá pára.
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11. Nakresli zpaměti cesty s  křižovatkami pro pravopis i/y po 
tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách uprostřed slova.
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12. Zdůvodni a doplň.

Očistil jsi z p  ly p  l  ny? Co se čep  říš, Pep  ku? Venku 

b  la tma jako v p  tli. Našli jsme dvě velké p  chavky. Štika 

m   přetrhla vlasec a ujela i se třp  tkou. Museli jsme šroubek 

nejdříve op  lovat p  lníkem. Včely op  lovaly květy třešni. 

To si v  p  ješ! Nejraději b  ch b  dlel v přep  chu. Zajíc má 

rozpolcený p  sk. Tuhle vázu už neslep  š.

13. Zdůvodni a doplň.

Zelenina je nejzdravější s  rová. Pára z hrnce s  lně s  čela. 

V l  stopadu b  vá s  chravo. Sníh se s  pal z oblohy. 

V předs  ni ty boty nev  schnou. Plech na pečení v  s  pte 

s  pkou moukou. S  rov  nkami jsem se nezas  til, musel 

jsem si dát ještě kousek s  ra a v lednici se našla ještě s  rovátka. 

Str  ček s  rař přivezl uleželé s  rečky. Dřevo v krbu podpalte 

s  rkami.

14. Zdůvodni a doplň.

Přeb  vajících kilogramů se zbav  me skokem do v  šky. 

Špek a uzené v  selo u v  kýře. Žito v  seli zemědělci už na 

podz  m. V   jste nev  děli ten v  soký kom  n? Netvař se 

jako v  r! Pod jezem se často tvoří nebezpečný vodní v  r. V  ješ 

jako šakal. V kab  netu jsme v  děli v  cpanou v  dru. Kouření 

je škodl  vý zlozv  k, kterému se těžko odv  ká. Co je to tu za 

pov  k! Slunce pál  lo, hotová v  heň. 


