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1 VYBRANÉ SLOVÁ                                                                                                                                                                                                                              

1.1 Vybrané slová po obojakej spoluhláske s  

1. Rozdeľ slová na vybrané alebo odvodené z vybraných slov. Napíš ich. 

syn, nasýtiť, syr, sýty, synček, sypať, syseľ, syrový, syčať, sýkorka, sychravý, syslí, sypký, 

vysychať, synovský, synovec, dosýta, osýpky, sykot, sychravo. 

Vybrané slová: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Odvodené slová z vybraných slov: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Doplň i – í  alebo y – ý, pomôž si vybranými a odvodenými slovami. 

s__čať, s__dlisko, s__chravý, s__gnál, s__pot, s__kot, s__la, s__n, s__nka, s__novec, s__ra, 

s__r, s__réna, s__ty, s__to, S__vko , s__vý, s__vastý, s__rota, s__seľ, s__rup, os__pky, 

s__pka, s__pký, pos__pať, s__la, s__lák, s__korka, s__dlo, s__tko 

3. Spoj čiarou slová, ktoré k sebe patria. 

 

synka                                          zmije                    do sita                                    husi                                                                                                              

sinka                                           učiť                      dosýta                                   sypať                                                                                                                            

sykot                                           modrina               sipot                                      jesť        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Doplň vybraným slovom. Na každú čiarku jedno písmeno. 

Chlapec je otcov __ __ __ . Na salaši sa vyrába ovčí __ __ __ .  __ __ __ __    hladnému neverí. 

V zime  __ __ __ __ __ __  na chodník soľ. Vystrašený had     __ __ __ __ .  V zime sa __ __ 

__ __ __ __ __ približujú k našim príbytkom. V novembri bývajú   __ __ __ __ __  __ __ dni.   

__ __ __ __ __ narobí na poli veľa škody.        
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5. K obrázkom napíš slová.  

 

                                                        

__________      ___________      _________________       _________________         ______________ 

 

6. Vieš, kedy napíšeš i – í alebo y – ý, po obojakých spoluhláskach? 

Apr__l b__va ob__čajne s__chravý. S__seľ sa skr__l do diery. S__pký sneh prikr__l cesty 

a chodníky. Mokré drevo na ohni s__čí. S__vá hmla prikr__la celý kraj. Ovčí s__r  je  s__ty 

a výživný. S__lné  víchr__ce   narob__li veľa škody. S__ty  s__seľ spokojne oddychuje 

v skr__ši. Na s__pkom snehu vidieť stopy zveri. S__lvester  p__l  b__linkový  čaj so 

s__rupom. Družstevníci vys__pali ob__lie  do  s__pok. Husi na dvore  s__peli. V novembri 

b__vajú  s__chravé dni. V lete sa s__korky  živia  hm__zom.  Nas__p  s__korkám   s__r!  

Str__kov  s__n sa vybral na lyžovačku. 

7. Z každého riadka podľa vzoru vyber po jednej slabike a zlož z nich trojslabičné 

slová s i/í a y/ý po s. Slabiky jedného slova môžeš vyfarbiť rovnakou farbou. 

 

SÝ       O ZA NA SI SY SÍD VY SI PO 

SY KO SÝ SÝP KOR LIS RO SY ROV RÉ 

NA KO NÍK ČAŤ SIŤ PAŤ TIŤ KA TA KY 

 

8. Doplň i – í alebo y - ý.  

S__nček sa rád hrá v s__pkom snehu. Mama varí s__rup z lesných malín. Môj str__ko je veľmi 

m__lý. Zo s__ra sa pečie s__rovník. Had zlostne zas__čal. Na okno prileteli uzimené s__korky. 

Ob__lie sa uskladňuje v s__pke. Os__pky sú nákazlivá choroba. O s__roty sa starajú tety 
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v detských domovoch. Cestička bola vys__paná  s__pkým  pieskom. Zo s__dliska sú vidieť 

veľké kom__ny. Mláďatá sa najedli dos__ta.  

9. Poznáš o ktorom zvieratku Ľudmila Podjavorinská napísala básničku?  

Pyšný __ __ __ __ __                                                 

Od včas rána na úvrati                                                                                                             

starý syseľ žitko mláti,                                                                                                                        

veje, nosí pod horu                                                                                                                            

kde má dom i komoru. 

 

 

 

Vymaľuj si  obrázok. 

                                                                                          

10. Doplň v správnom tvare slovo syseľ do viet. (syseľ, sysle, sysľovi,                     

o sysľoch, sysľami, o sysľovi) 

Veverička sa najviac podobá  __________ . O __________ vieme, že zimu prespia.  

__________ žijú v zemi. __________ má ostré zuby. So ___________ roľníci nemajú 

zľutovanie. Skryl sa ako ___________ do diery. 

11. Usporiadaj slabiky tak, aby slová mali význam. Slová pospájaj do viet. Vety 

napíš. 

sieťsi,  hus, na, redvo, lačaza ___________________________________________________ 

tásýkorča, lasypana, do, tasi, kasemien, pre, naSimo 

___________________________________________________________________________ 

tasýdo, zo, linajed, rasy, sa _____________________________________________________                              

modnari, kasin, je, váboľa ______________________________________________________ 

12. Nezabudol som?  

srdce  b__je, liečivá b__lina, b__k, b__dlo pre vtáčika, b__va v B__strici, stará ob__čaj, 

b__tkár, b__túnok, dotieravý hm__z, zm__zol za rohom, každý sa pom__li, zlaté m__nce, 

zostal v pom__kove, nap__š  m__,  rozb__tá m__ska, konské kop__tá, potrestaný p__tliak, 

dôležité sp__sy, p__ska na p__šťalke, r__m v básni, kr__val,  rozkvitnutý kr__k. 
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13. *Vety doplň vybranými alebo odvodenými slovami po obojakej spoluhláske s. 

Pomôž si pomôckou. (sypký, syn, sýkorka, sypať, sýty, presýtený, syseľ, syrový, 

osýpky, obsypať, usychať, syr) 

_________ mala v hniezde na jabloni mláďatká. Jabloň bola  ob____________ ružovými 

kvetmi. Lístie začalo u_________ . Prišla ___________ zima  so silným a studeným vetrom. 

__________ zaliezol do diery. Deti zavesili vtáčikom kúsky __________ na strom. Keď sa 

drozd na ____________ , poletoval po záhrade. Pre__________ dieťa bolel žalúdok. Mám rád 

___________ koláč. ___________ sú nákazlivá choroba. Otec so __________ kráčal po 

__________ snehu. 

14. Zopakuj si pravopis po obojakých spoluhláskach!  

Na  s__pkom snehu sa dobre lyžuje. Do vriec nas__pali vymlátené ob__lie. Janka má 

os__pky. S__r  s  maslom je s__ty. S__rové výrobky sú výživné. Zrazu s__seľ vystrčil hlavu. 

Chlapci  b__stro  vyskočili, ale s__sľa nechytili. M__  máme deravé s__to. Jurko  je  s__rota. 

S__korky sú m__lé  a  b__stré.  S__korky si zvykli v zime na kŕmenie. V lete plytké potoky 

r__chlo  vys__chali. Naša suseda ob__va malú izb__čku. M__ško  b__ sa chcel b__ť. Ob__lie 

na poli zničili kob__lky. Kováč  prib__l podkovu na kopyto. Poľovník nab__l  po výstrele 

pušku. Z b__lín sa  vyrábajú liečivé čaje.  

15.  Uprav slovosled a vety napíš. 

ľudským  -  priletovali – k - Vrabce – príbytkom . – a – sýkorky  

___________________________________________________________________________

hus . -  sipela – dvore – Na – stará        

___________________________________________________________________________ 

park – V – počasí – sychravom – prázdny .  – je 

___________________________________________________________________________ 

16. Vybrané slová po s použi v jednej vete tak, aby si vytvoril príbeh.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Červenou farbičkou podčiarkni slová s y – ý, modrou farbičkou  slová s i – í . 

Môj kabát je s__tozelenej farby. V záhrade kvitnú s__rôtky. Mam__čka nám urob__la 

jahodový s__rup. Od rána do večera sa s__pal  s__pký sneh. Vietor poobede veľmi zos__lnel. 

K čaju výborne chutia br__ndzové  koláčiky. Bor__s urob__l s__korke hniezdo v kokosovom 

orechu. Na našom s__dlisku sú samé nové b__ty. S__korky sa od zimy triasli ako os__ky.   

Záhradníci us__lovne pracujú od jari do jesene.  

18. Slovné spojenia nahraď vybraným slovom. Použi pomôcku. (syseľ, osýpky, sýty, 

sychravo, odokryla, syrovník, sykot, zrýľoval) 

Opak hladného                                s__ __ __                                                                                  

Zvuk , ktorý vydáva had                 s __ __ __ __                                                                                         

Zviera, ktoré robí na poli škodu      s  __ __ __ __                                                                            

Detská choroba                               o __ __ __ __ __                                                                     

Nepríjemne, daždivo                       s __ __ __ __ __ __                                                                              

Zdvihla prikrývku                           o __ __ __ __ __  __ __                                                                    

Koláč zo syra                                  s __ __ __ __ __ __ __                                                                          

Upravili zem rýľom                        z __ __ __ __ __ __ __ __           

                                                                 

19.  J. Pavlovič našiel slová, z ktorých sa dajú utvoriť aj iné slová. Použi všetky 

hlásky z daného slova. 

KOLMICA  

REVE  VIAC  

OBLAKY  

MALÁ STRIGA  

ANKA SPÍ  

PIKOLA  

ŽIAK VRATKO  

SITO V DOME  
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1.2 Vybrané slová po obojakej spoluhláske v  

1. Rozdeľ slová na vybrané alebo odvodené z vybraných slov. Napíš ich. 

vysoký, zavyť, vysoko, zvyk, vy, výskot, výr, výška,  výskať, vyť, vy- predpona, vyžla, vykať, 

vyššie, zvykať. 

Vybrané slová: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Odvodené slová z vybraných slov: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Doplň i- í  alebo y – ý. Daj pozor na vybrané a odvodené slová!  

teplé rukav__ce, plav__dlá sú lode, v__soký dub, zv__rila vodu, rozv__tá ruža, v__skanie 

detí, spoluv__nník, rozv__jať si pamäť, v__let do hôr, priv__tať hostí, slovanské zv__ky, 

polov__ca jablka, zlomené prav__tko, prav__dlá cestnej premávky, v__r je sova, v__ť vence, 

zv__šok jedla,    niečo v__dieť,  pes v__žla, zav__janie vlkov, nekonečná rov__na, s__lný 

v__chor, lesný rev__r, sudové v__no 

3.  Precvič sa v písaní i – í alebo y – ý po obojakých spoluhláskach. 

r__čať, b__strina, um__vadlo, v__soko, náb__tok, r__dzik, B__tča, s__tko, p__skatý, 

r__chlik, zakr__l, ob__lie, p__ští, str__ná, s__pí, r__m, úm__sel, m__dlo, hr__zie, r__padlo, 

p__nka, s__rové, zm__zol, v__šňa,  

4. Slová vydať, vyžla, vyhľadať, vydýchnuť, výzor, vybral, vyť, vykročiť, vysúdiť, 

vysoká, vyhňa, výlet, vykanie, výťah, vyše, vykonať rozdeľ do dvoch skupín.  

S predponou vy-, vý- :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bez predpony: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Porozmýšľaj a vyber slová, od ktorých sa dajú pomocou predpony vy-  utvoriť 

nové slová. Napíš ich.  

písať, učiť sa, ťažiť, zošit, pes, syn, merať, čítať, revať, utekať 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Spoj čiarou, čo patrí k sebe. 

 

výr                                   byť zavesený                   vysať                                  často stretávať                                                                                            

vydať                               vence                               zavyť                                 saním odstrániť                                                                                                                       

vili                                   krútňava                           vyli                                    psy, vlky                                                                                          

vír                                    veľká sova                       zaviť                                  vydať zvuk                                                                                    

visieť                               dcéru                                vídať                                  dieťa do perinky 

 

7. Do slov doplň predponu vy-, vý- . 

Ľudia  ___našli veľa zaujímavých  ___nálezov.   ___mysleli veľa užitočných vecí. Na  

___lete sa mi veľmi páčilo. Doma som chcel všetko  ___rozprávať. Nemohol som  ___držať, 

kým prídem domov. Janko sa  ___dal do sveta. Mamka ho  ___strojila na cestu. ___učil sa za 

dobrého remeselníka. 

8. Už viem, kedy správne píšem i – í alebo y – ý po obojakých spoluhláskach. 

Kob__la  v__behla  na lúku. Nemusíme si zv__kať na ťažký život. Koho   pozývate v__ ? 

V__letníci zbierali liečivé b__liny. Niektoré v__robky      v__vážame do cudziny.  Ako b__  

si  ty prispel k v__ťazstvu? V__pratú bielizeň vždy v__žm__kaj! M__lka m__ pomohla 

v__počítať pr__klady. Májová br__ndza je chutná  a  v__živná. Z r__žovej slamy sa   

v__rábajú  r__žiaky.  Kor__tnačka  sa  dožíva   v__sokého veku. Ovčí s__r je s__ty a  

v__živný. S__lné v__chr__ce narob__li veľa škody. Na  s__pkom snehu  v__dieť stopy zveri. 

Lietadlo v__letelo v__soko nad oblaky. Aj  v__   priv__tate  v__ťazov? 

9. Utvor zo slov vety a napíš ich.  

Miško výskať – od radosti, od bolesti, od prekvapenia                                                                                

___________________________________________________________________________



11 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Napíš vlastnosti s opačným významom. 

hladný - __________________________        pomalé - ______________________________ 

nízky - ___________________________          rovný - _______________________________ 

lenivý - ___________________________         čistý - _______________________________ 

11. Doplň do slov i – í alebo y – ý. 

v__dieť, zv__k, zv__ril, v__tať, V__horlat, v__letieť, v__ťaz, v__chrica, v__m__slieť, 

v__s__pať, v__sieť, v__s__chať, v__počítať, v__buch, v__no, v__pínať, priv__tať, v__sávač, 

nev__kať, cv__čenie, dv__hať 

12. Nájdi v texte skryté slová a farebne ich zakrúžkuj. 

Aj žiak Nový skokom dokázal svoju šikovnosť. Na lúke kravy draka nevideli. Mame pomáha 

v kuchyni nový robot. Z trávy skočil rovno do vody. Raz vykročil a spadol na zem. Aj tá 

pekná vykonala dobrý skutok.  

 

13. Do nasledujúcich viet doplň správne tvary slov. (výr, vír, vyť, viť, zavyť, zaviť) 

_______ poľuje aj na menšie vtáky. Vzdušný _____ nám nafúkal prach do očí. Vodný ____ je 

pre plavcov veľmi nebezpečný. _______ sa často skrýva v dierach . _______ prachu mi nedal 

dobre dýchať. Dievčatá ________ vence z púpavy. Aj pes niekedy __________ . Najviac 

___________ , keď ho bijú. Mamička  __________ bábätko do perinky. Dunčo často 

_____________ . Vlci zase  ___________ . Evička _________ veniec . Betka pomáha  

______________ sestričku. Deťúrence ________ vence, robia v tráve kotrmelce.  

 

14. V texte červenou farbičkou vyfarbi vybrané slová. 

Vy rodičom vykáte? Nezvykajte si na zlozvyky! Víťaz vyskočil vysoko do výšky. Počul som 

zavýjať vlka. Pri vyhni deti výskajú. Na strome som videl visieť višne. K vyžle pribehla 

vydra. V sobotu sme sa vybrali na výlet. Strhla sa silná víchrica a vzdušný vír zvíril prach.  
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15. Zo slov utvor vetu a napíš ju. 

VIHORLAT      VYMYSLELA     MILKA    VÝLET    NA     ŠKOLSKÝ                                                           

___________________________________________________________________________                 

VYŽĽA     SEDELO      VYHŇOU      PRED 

___________________________________________________________________________                        

VYKAŤ   JE    OSOBÁM      NAŠÍM     ZVYKOM      NEZNÁMYM                                                                                      

___________________________________________________________________________ 

VLKY    DIEVČATÁ     VILI     ZAVÝJAŤ      VENCE     A POČULI                                                       

___________________________________________________________________________ 

16. Napíš riešenia hádaniek. 

                                                                                               

Letí, píska, dverami trieska.          Štyri nohy, doštička.            Jednou dierou dnu, dvoma von,                                                                                              

_______________________       Ja som predsa ...         až keď si von, si vlastne dnu.                                    

_______________________         _____________________     ________________________ 

17. Zopakuj si vybrané slová  s  y – ý . Do viet doplň chýbajúce písmená. 

Zotmelo sa. Vlčica zdv__hla p__sk a zav__la. K jej zav__janiu sa pridali aj vĺčatá. V__li 

a zav__jali. Znepokojili aj statok v dedine. Vlci sa v__dali na cestu. Po ceste v__dela vlčica 

na stromoch handričky. V__seli ako v__plazené jazyky. 

Vlci v__cítili , že je zle. Tu spoza kr__kov v__skočila hŕba strelcov. V__strelili. Červené 

plamene z hlavní pušiek v__sokov__šľahovali. Naj-starší vlk v__soko v__skočil a padol na 

zem. Aj vĺčatá sa zv__jali v smrteľných kŕčoch. Iba stará vlčica ušla v__strelom a zm__zla. 

Mráz v__maľuje obloky za chv__ľu. V__chor v__vrátil stromy.  Družstevníci v__s__pali 

ob__lie do s__pok. Vo v__kladoch v__díme rozličné  v__robky. Vodný v__r  b__va 

nebezpečný. V__soké Tatry sú naše najv__ššie vrchy. Vlci zav__jali v__sokým hlasom celú 

noc. Na  v__lete  nás lanovka v__viezla do veľkej v__šky. V__r  v__chytal všetky m__ši.  

V__ ste to nev__deli? Poľovník nab__l po v__strele pušku. Loď  zm__zla vo vodnom v__re.  

Pozývali každého  v__p__ť si pohár kyslého mlieka. Zemiaky sme v__berali v__dličkou. 

R__chlo si zv__kol na kraľovanie.  Zav__jať, značí v__dávať nariekavé zvuky.  
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18. Pomenuj obrázky. Trojice slov sa pokús použiť v jednej vete. 

                                                                  

_________________              _____________________                    _______________________                                                     

__________________________________________________________________________________ 

                                                         

_________________             ________________________          ______________________    

___________________________________________________________________________ 

 

1.3 Vybrané slová po obojakej spoluhláske z  

1. Rozdeľ slová na vybrané alebo odvodené z vybraných slov. Napíš ich. 

jazyk, nazývať, prezývka, jazýček, ozývať sa, prezývať, jazyčný, pozývať, vyzývať, 

dvojjazyčný, jazykový. 

Vybrané slová: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Odvodené slová z vybraných slov: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Doplň i – í  alebo y – ý. Pomôž si vybranými a odvodenými slovami. 

slovenský jaz__k, v__strely sa oz__vali, poz__vali hostí, zdĺhavo z__val, prez__vali ho 

všelijako, jaz__k na topánke, nový z__mník, z__ma, mať z__mnicu, z__stiť príčinu, 

v__z__va na súboj, z__skať slávu, mať z__sk, v__z__vavo sa pozrel, jaz__kovedný časop__s,  

umelé klz__sko, dvojjaz__čný slovník, prez__vka, jaz__čnica, jaz__ček, oz__va sa. 
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3. Nájdi a vyfarbi v skupine hlások vybrané slová po r. 

D A J A Z Y K H R T P O Z Ý V A Ť N O D S P R E Z Ý V A Ť K  Q U O Z Ý V A Ť S A L 

I X  L V Y Z Ý V A Ť  R W  U N A Z Ý V A Ť K E S V Z Ý V A Ť  F Y J A Z Y Č N I C A   

  

4. Do viet doplň správny tvar vybraného slova - jazyk. Vieš vysvetliť význam týchto 

viet? 

Všetko spraví ________ . Svrbí ma  _________ . Zlé _________ operú každého. Čo na srdci, 

to na __________ . Hnev a ________ drž na uzde. __________ sa narobí veľa zla. Je mu 

teplo, až má pod _________ mokro. Ide mu _________ ako mlynské koleso. Drž _________ 

za zubami. 

5. K obrázkom napíš slová.  

 

                                                                  

___________    _____________        _____________       _____________           _________________ 

 

6. Spoj čiarou, čo patrí k sebe. 

máme ho v ústach                              prezývať                                                                                                                 

menovať niekoho                               ozývať sa                                                                              

volať na návštevu                               nazývať                                                                                       

dávať posmešné mená                        pozývať                                                                                                                             

mať pripomienky k niečomu              jazyk        

                                                          

7. Do viet doplň vybrané(odvodené) slová po obojakej spoluhláske  z- 

Slovenčina je môj materinský __________ . Ako sa ___________ tvoje b__dlisko? Z triedy 

sa __________ pekný spev. Žiaci ____________ svojich rodičov na divadelné predstavenie. 

Spolužiaci sa navzájom často _______________ . Niektorí majú svoju _____________ . 
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8. Napíš správne popletené príslovia. 

Čo na jazyku, to na srdci. ______________________________________________________                     

Na jazyk si šľape. ____________________________________________________________                   

Ako sa do hory ozýva, tak sa z hory volá. 

___________________________________________________________________________    

Ako britva má ostrý jazyk. _____________________________________________________ 

 

9. Ešte raz si precvičím písanie i - í alebo y – ý po obojakých spoluhláskach. 

Mačička má maškrtný jaz__ček. Terka veľmi z__va. Po jeseni prichádza z__ma. Zamrznutá 

voda sa naz__va ľad. Slušné dieťa nikoho neprez__va. Priateľ ma poz__val na návštevu. 

Jaz__k inak naz__vame rečou. Koho   poz__vate  v__ ? Pri z__vaní si zakr__jeme ústa. Táto 

bur__na sa naz__va p__r. Poz__vali každého v__p__ť si pohár kyslého mlieka. Sedela 

zam__slená a z__vala. V z__me sa chodíme šm__kať. Oz__va sa s__lný   p__skot. S__korky 

si zv__kli v  z__me na kŕmenie. Najviac vedomostí z__skavame čítaním. Cudzie jaz__ky sa 

učíme v jaz__kových kurzoch. Používame dvojjaz__čný slovník. Dievčatá sú často  

jaz__čnice. 

10. Uprav slovosled vo vetách. Vety napíš. 

zíva   občas    Zita  

___________________________________________________________________________

priateľov   Dezider   oslavu   na  pozýva                                                                                         

___________________________________________________________________________ 

jazykovedou  jazykovedci zaoberajú sa                            

___________________________________________________________________________

slovníky cudzieho na hodine používame jazyka dvojjazyčné                                               

___________________________________________________________________________ 

11. Aj toto cvičenie zvládnem. 

nam__dliť, b__túnok, úm__sel, úkr__t, zb__točne, kr__vé, r__padlo, v__žm__kal, s__čí, 

v__nič, ob__lie, kob__la, kop__to, p__tliak, las__ca, v__soký, zv__k, v__r__jem, pom__je, 

v__taj, v__niesť, zm__ja, v__kres, z__vať, v__dra, s__korka, s__rota, p__skať,  
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12. Nájdi v reťazovke slová, kde píšeme y – ý. Napíš ich. 

j---a---z---y---k, ť---a---v---ý---z---y---v, p---o---z---ý---v---a---ť, a---v---ý---z---e---r---p,                                                   

n---a---z---ý---v---a---ť, ť---a---v---ý---z---o.                          

___________________________________________________________________________                                                                       

___________________________________________________________________________ 

13. Oprav v texte chyby a napíš ich správne. 

Môj priateľ sa nazíva paľko. Žuvať žuvačku v spoločnosti je nepekný   zlozvik. na ceste boli 

stopy konských kopít. Pod stromom ležal zabytý vtáčik. V jedálni varia výborné buchty 

posipané makom. Ťažko sa nám odomikajú dvere. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Rovnozvučné slová sú také, ktoré rovnako znejú, ale znamenajú niečo iné. Podľa 

vzoru priraď správny výraz k danému slovu.  

                Tu napíš krátku básničku v ktorej     

                použiješ vybrané slová. 

 

Výr mne 

Vír sova 

Pysk bývanie 

Pisk mobil 

My pes (vlk) 

Dobiť krútňava 

Bidlo veniec 

Mi palica, vták 

Rím má zviera 

Dobyť mesto 

Bydlo hvizd 

Viť víťazstvo 

Vyť všetci 

Rým zviera - jeleň 

Ryčať cukor  

Sykot sklo 

Rinčať vo verši 

Krištáľ šperk 

Kryštál para  
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15. Prepíš iba vybrané slová. 

bičkopytonábytokobiliemydlopiškótamihalnicapytliakhmyzvidličkaslabikabylinabýkpichliačepil

Bystricarýchlikrizotosyseľsirupjazykkomín                                                                                                                     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Do viet dopíš správne slovné spojenia (je bylinožravec, obyčajne býva, čierny kabát, 

bystro ťuká) 

Ďateľ má ______________   ______________ a červenú čiapočku. __________________   

______________ v lesoch alebo v sadoch. Nie __________  _________________________. 

________________   ________________ do kôry stromov. 

17. Doplň slová (šíri, sýta, štyri, koryta, syry, skryje) do druhej časti básne. Všetky 

rýmy v básni vyfarbi (potrebuješ štyri farby). 

Vyhňa, rybár, pýcha, plyš,    Taký chýr sa o nej ______________,                                                                      

v komore je skrytá myš.                               že zje sama _____________  ___________. 

Hryzie chleba, rýpe syr,                                  A keď je už celkom ___________________,      

zlý sa o nej šíri chýr.                                       ____________ sa vraj do ______________. 

 

18. Zo všetkých vybraných slov, vypíš zvieratá. 

b -  ________________________________________________________________________  

m - ________________________________________________________________________       

r  - ________________________________________________________________________ 

s - _________________________________________________________________________ 

v - ________________________________________________________________________ 

 

19. Prečiarkni v každom riadku jedno slovo, ktoré tam nepatrí. 

obývačka, byt, bývať, kuchyňa, bydlisko                                                                         

myslieť, myš, myšlienka, premýšľať, výmysel                                                                                

pyšný, pytliak, pýcha, spyšnieť, pýšiť sa                                                                                                 

rys, ohryzok, hrýzť, hryzáky, odhryznúť 
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20. Dokonči vety. Dopíš aspoň tri slová. 

Na bicykli _______________________________________________________________.                  

Malý hmyzožravec ________________________________________________________. 

Pyšná princezná __________________________________________________________. 

Rybársky čln _______________________________________________________________ .  

21. V každej vete je jedno slovo zbytočné. Prečiarkni ho. 

Mojím myš rodiskom je Bytča. Bývam tu veľmi mydlo rád. V byte pýcha máme pekný 

nábytok. V Kocúrkove si mysleli, sypať že sa dá mesiac chytiť. Nemýlili sa, aj tento kopyto 

večer bol v studni. Pytliak si odpykáva trest myslieť. Veľké jazýček ryby sa mihali v rybníku. 

 

22. K vybraným slovám dopíš aspoň dve, aby tvorili slovnú rodinku. 

byľ – ____________________________________________________                                                              

myš – ____________________________________________________                                  

pyšný – __________________________________________________                                      

ryba – ___________________________________________________                                     

sypať – __________________________________________________                                       

vysoký – _________________________________________________                                          

jazyk – ___________________________________________________ 

 

23. Dopíš dĺžne a mäkčene. Pracuj pozorne, je ich 31.  

Pred jedlom si musime umyt ruky mydlom. Za pysneho rytiera sa nevydala ziadna princezna. 

Syty sysel spi vo svojom ukryte. Mocni rybari ulovili velku rybu. Pastier vyhraval na vrbovej 

pistalke. Velky vyr zamaval kridlami a odletel. O piatej musim byt doma. Na lyzovacke som 

stratil sal aj ciapku. 

24. Vo vybraných slovách chýbajú niektoré samohlásky. Napíš slová správne.   

bdlisk, mšičk, kopt, Bstric, umvdl, ssľ, vsko, jzček                                                                                       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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25. V básni  vyfarbi vybrané slová.  Dokresli myšku podľa zadania v básničke. 

Bystrý kocúr okom blýska,                                                       

pozerá sa na myš zblízka.              

Vyskočila myška malá,                           

na kocúra nečakala. 

  

 

 

 

 

26. Dopíš mäkčene. Pracuj pozorne. 

Deti  sa zacali bit. Zuzka chce byt dobrá ziacka. Pouzil som vonavé mydlo. Po vypraní 

bielizen vyzmýkame. Lastovicka sa ziví hmyzom. Malé sivé mysky usli. O týzden si kúpim 

ciapku. V nedelu uz vysypem kôs. 

27. Vylúšti obrázkovú hádanku a slová napíš. 

 

  

________________________       ___________________________      _________________________ 

 

 

 

_________________________   _________________________  ____________________________ 

   

28. Hľadaj vo vetách skryté vybrané slová. Farebne ich vyznač. 

Možno ani slnko by lakomec nedal nikomu. Kto chce otesávať stromy, dláto potrebuje. Ostrý 

konár ma udrel bolestivo do chrbta. V tráve oddychovali myš, lienka a motýľ. Skry barana 

pred vlkom. Losy nekupujeme, lebo nikdy nič nevyhráme. Zostal bosý tyran sám. 
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29. K ľudovým múdrostiam priraď správne vysvetlenie. Farebne ho vyfarbi. 

                                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                                           

         

30. Nakresli dve vrecia a roztrieď slová podľa písania i – í alebo y – ý.  

i/í 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom-nik, zam-kať,      

vyžm-kať, m-nule            

b-tovka, b-č                     

v-dať, v-ška                            

v-sí, odv-kať 

jaz-čky, muz-ka                                  

oz-vať, voz- k,                        

p-chliač, p- r                 

has-či, s-chravý                                                                                                   

p-tliactvo, p-smo  

  s-pka,  s-réna                                              

r-ľ, r-skuj 

y/ý 

 

                                                                                             

 

 

 

 

            

 

 

 

31. Doplň doplňovačku. 

 

Fialka, šalvia, hrach, pšenica sú   

Skriňa,  stôl, knižnica sú   

Včela, mucha, komár, lienka sú          

Rosa, dážď, sneh, ľadovec sú     

 

R        

N       

H    

Z      

Sype reči ako z rukáva. Chce niečo vyzradiť. 

 

Jazyk ho svrbí. Je málovravný. 

 

Skúpy je na slovo. 

Povie to, čo by nemusel vyzradiť.  

Hovorí dobre spamäti. 

Neudrží jazyk za zubami. 
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32.  Spoj dvojice slov ktoré patria k sebe. 

zavlažuje                    halúzky                                        kameň                          úsmev                

konáre                        znečistená                                    rozbila                           skala       

špinavá                       polieva                                         smiech                           zničila 

33. V slovách sa pomiešali slabiky. Napíš slová správne. 

ceznáprin, kobydlis, mýlovadu, bilnákaso, termimeli, ľapichvý                                                                                

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

34. Usporiadaj slová do viet. Podčiarkni vybrané a odvodené slová.  

rastlina je pýr škodlivá  _______________________________________________________                     

zaslúžený odpykal zlodej si trest_________________________________________________ 

výrobkami deti svojimi sa popýšili_______________________________________________ 

pytačky išiel Janko na_________________________________________________________ 

35. Nahraď slovné spojenie vybraným slovom. 

samica koňa _____________________                   izba v dome _________________________                                  

zatvára pomocou kľúča _______________             otcov brat___________________________    

prístroj na umývanie riadu _____________            mužský potomok _____________________ 

červenať sa od hanby _________________             papuľa zvieraťa ______________________ 

kováčska dielňa __________________                    vták podobný sove ____________________ 

 

36. Vymysli rýmy k slovám a doplň správnu hlásku.

r_ža______________       kor_to ___________________  kob_la _____________________       

myš _______________    str_ko ___________________     r_ba _______________________

 

37.  Napíš, z ktorých vybraných slov je dané  slovo odvodené. 

 

prepych - ...............................  ryžové - ............................   neobyčajne - ................................. 

bystrina - .................................  šmýkačka - ...........................   pyštek - .................................... 
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38. Napíš po 3 príbuzne slová k vybraným slovám. 

 

byť................................................................................................................................................. 

syr................................................................................................................................................. 

mydlo............................................................................................................................................ 

ryba............................................................................................................................................... 

39. Doplň zi/zí, zy/zý a odpovedaj na otázky celou vetou.  

Ako sa na___va tvoja mama? ___________________________________________________                                                                                                                   

____val si dnes v škole?  _______________________________________________________                                                                                                                                   

Po___val si  spolužiakov na oslavu narodenín? 

___________________________________________________________________________ 

40. Nájdi v osemsmerovke 7 vybraných slov po z a vypíš ich.

A S Ť A V Ý Z O 

Ý J K N U E K V 

N V S A R E Y H 

Č C Z Z Č Z Z A 

Y E G Ý Ý L A Y 

Z Y Z V V U J B 

A A A A S A R P 

J Ť Z Ť D E Ť J 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

41. Prečiarkni v každom riadku jedno slovo, ktoré tam nepatrí. Vieš, prečo? 

 

bývame, nábytok, príbytok, bijeme, bydlisko 

myslieť, myš, myšlienka, premýšľať, výmysel 

pyšný, pytliak, pýcha, spyšnieť, pýšiť sa 

ohryzok, hrýzť, hryzáky, krík, odhryznúť 

sype, sipí, nasypať, posýpka, zásyp 

vidieť, visieť, víťaziť, zaviniť, lavína 

nazývam, pozývaš, zívaš, ozýva sa, prezývajú 
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42. Nájdi a prepíš iba vybrané slová. 

OBILIEMYDLOPÍSAŤBYDLISKOŠMYKPYTLIAKMAMIČKAHMYZPINKABÝK 

MYŠMISKABITKÁRKOPYTOPIŠKÓTYBYLINAOMYLBYSTRICANÁSOBILKA 

MYKAŤMIHAŤVÍCHRICAVÝŠKAJAZÝČEKSKRIŇASKRÝVAČKAVIDLIČKA                                           

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

43. Označ písmeno, pri ktorom sú všetky slová v riadku napísané správne. 

Podčiarkni slová s chybou (sú štyri). 

 

A  bydlisko, obyčaj, bitka, obilie                                                                                                               

B  umývať, lavína, mišlienka, mydliny                                                                                        

C  kopyto, pichliač, pytliak, pýcha                                                                                                               

D  krížovka, rýchlosť, princezná, ritier                                                                                                            

E  sychravé, sičať, sídlisko, sipieť                                                                                                             

F  výkres, víťaz, výťach, výlet                                                                                                                        

G  zistiť, zívať, zima, pokaziť 

44. Do bublín vypíš vybrané slová po z a vymaľuj si obrázok. 
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