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3.2.1. Dvojslabičná slova, typ: má-ma

 
máma lípa kolo táta
nese pila teta kape
seká kosa pata vana
půda nosí nohy domy
dupá nemá milá vata

padá nula sama děti
sady topí zima voda
veze pije nože moře
husy lano láká cena
žába lepí leze ruka

lyže pusa káva žene
píle líže maže jela
honí myje mísa vosa
valí malý suky meze
basa hora duby ráda



bosý lesy kára páni
copy jáma pase děda
vidí motá vory běda
Váša Jára Ruda Pepa
nahý mete pere bílý

letí pero paže mapa
píše maso hole cáká
bába davy zuby kope
doly seno buky kotě
Máša Věra Jana Běta

tahá, mapa, levá, honí, noha, leží, kazí, koule, 
žena, sudy, sama, veze, sobě, fouká, děda, zima, 
teta, basa, voní, káva, malé, žába, živý, maso, 
mete, moucha, lože, visí, máme, koupá, málo, 
váže, vata, zebe, vany, váhy, tele, bílá, bosá, 
míče, suky, sedí, sova, šaty, ruka, žene, boty, 
kloužou, vaří



5.8. Trojslabičná slova Z-Z-Z, typ: troj-lís-tek

obdélník odpadky nadměrnost bezpečnost
důkladnost rozvědčík odborník obratník
odříznout trojlístek dvojplošník inspektor
podhlavník rozlehlost poddajnost rozhodnost

5.9. Trojslabičná slova Z-Z-O, typ: roz-hled-na

rozkvetlý světnička dlaždička
hostinský třešnička jiskřička
hnízdečko hvězdička rozhledna
chodbička ředkvička rostlinky
vlastnictví předložka otcovský
přednosta pláštěnku rozkvetlá
armádní rozbuška podvodník
rozdvojka podložky předsíňka
nadzemní bratranci odporná



6. ČTYŘSLABIČNÁ SLOVA
6.1. Kombinace slabik O-O-O-O, typ: po-lo-vi-na

 
otočila uletělo olověný
 osolíme opadala oholený
 usušený obalíte opařila
 rukavice polovina holubice
 jelenice povídáme budujeme
 cibulový jedovatý lenošili
 motorový modeláři fazolová
 tovaryši beranice neposeda

 letovali uvaříme makovice
 dopisuje pokosili pozoruje
 kapitáne dosahuje pokazili
 důvěřivý nohavice tabákový
 keramika borovice čokoláda
 dohánělo malovaná pobavíte
 vykopala zasadili lemovala
 podobala vylezete sazenice

 násobení vypasené poradíme
 zelenina vyřezaný vyřazený
 kamenina zakázaná podívala
 tulipány kamarádi malovalo
 dokonalý natočíme vyrábíme
 zakopaný narodilo důležitý



8. NÁCVIK ZRAKOVÉHO ROZPĚTÍ 

 
 m b
 na po
 Áda aby
 kaše nedá
 socha koupe
 řetězy ofouká
 houbaři chomáče
 meluzína semeleme
 vykoupaný zahoukají
 pochválený nevyléčená
 tělovýchova soutěživými
 nevykoupanou vyfotografují

 v s
 mě šu
 údy uši
 jdou zase
 vrátí souží
 hluchý zkouší



9. KRÁTKÉ VĚTY A VÝRAZY Z TEXTŮ

Kolem tábora šuměl les.
Teď něco rychle zacupitalo.
Anička vyběhla na dvorek.
Takové už je to na světě.
Ještě to s tebou zkusím.
Na stráni se zabělely sněženky.
Kolem nebylo vidět ani živé duše.
V kamnech živě plápolal oheň.
Děti z tábora jsou už u lesa.
Jiřík se začervenal ve tvářích.
Maminka právě vařila nedělní oběd. 
O žních odešli muži i ženy na pole. 
Před jídlem si šly děti umýt ruce. 
Toník se začervenal jako pivoňka. 
Po silnici k Jičínu šla shrbená stařenka. 
Chlapci leželi v trávě blízko sebe. 
Mamutík se nemohl postavit na nohy. 
Jednoho prázdninového večera jsme seděli u táboráku. 
Chodník ke studánce byl už zavát po kolena. 
Babička učila děti milovat svoji vlast. 
Ve vykotlaném kmeni stromu měli hnízdo ptáci. 
Na hřebenech hor ležela vysoká vrstva sněhu. 
Mořské vlny rozhoupaly rybářskou loď. 
V měsíčním svitu se leskla vodní hladina. 
Ptačí zpěv se nám mimořádně líbil. 
Zamrzlé rybníky přitahovaly bruslaře. 
Obdivovali jsme přírodní krásy velehor. 
Úzkostlivě dbala na svoji čistotu. 
Setkávali jsme se s dobrosrdečnými lidmi. 
Přátelé nás pozvali na vyjížďku lodí.




