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Vyjmenovaná slova po P
1. Doplň i, í, y, ý.

P_cha je zlá vlastnost. Při běhu mě p_chá v boku. Na včelu se nalep_l p_l z květu. P_l jsem
dobrý džus.Včelky musí na jaře op_lovat květy ovocných stromů. Dědeček musel up_lovat
kus stromu. Slep_š je malá beznohá ještěrka. Slep_š mi oba listy pap_ru? Zloděj musí p_kat
za své činy ve vězení. Jiřina musí p_kat, protože se špatně schovala.

2. Doplň i, í, y, ý a vysvětli pořekadla.

Každý chvilku tahá p_lku.

____________________________________________

P_cha předchází pád.

____________________________________________

Ševče, drž se svého kop_ta.

____________________________________________

Na hrubý p_tel, hrubá záplata.

____________________________________________

Koho chleba jíš, toho p_seň zp_vej. ____________________________________________

3. Doplň i, í, y, ý a spoj slova opačného významu.

KLOP_TAT

ČISTIT

ŠP_TAT

JÍT VZPŘÍMENĚ

SP_CHNOUT

NENAPODOBOVAT

ŠP_NIT

ROZPÁRAT

OP_ČIT SE

KŘIČET

Vyjmenovaná slova po P
1. Doplň i, í, y, ý.

Pýcha je zlá vlastnost. Při běhu mě píchá v boku. Na včelu se nalepil pyl z květu. Pil jsem
dobrý džus.Včelky musí na jaře opylovat květy ovocných stromů. Dědeček musel upilovat
kus stromu. Slepýš je malá beznohá ještěrka. Slepíš mi oba listy papíru? Zloděj musí pykat za
své činy ve vězení. Jiřina musí pikat, protože se špatně schovala.

2. Doplň i, í, y, ý a vysvětli pořekadla.

Každý chvilku tahá pilku.

__ např. Oba mají stejný podíl. Jedou v tom oba.______

Pýcha předchází pád.

__ např. Kdo se vytahuje, něco se mu stane._________

Ševče, drž se svého kopyta.

__např. Dělej to, co umíš.________________________

Na hrubý pytel, hrubá záplata.

__např. Kdo je zlý, zlem se mu oplácí. _____________

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

__např. Měj v úctě rodiče a poslouchej je. __________

3. Doplň i, í, y, ý a spoj slova opačného významu.

KLOPÝTAT

ČISTIT

ŠPITAT

JÍT VZPŘÍMENĚ

SPICHNOUT

NENAPODOBOVAT

ŠPINIT

ROZPÁRAT

OPIČIT SE

KŘIČET

