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Anotace:
Žáci si formou doplňování do slov, slovních spojení, do vět procvičují znalosti psaní i,í/y,ý ve
vyjmenovaných slovech nebo slovech příbuzných. U slov stejně znějících např.(nabyl – nabil) musí
rozhodnout o správném
ávném významu slov. Ve větách, kdy žáci musí doplnit vhodná slova do textu, procvičují
své všeobecné znalosti. Toto učivo je nutné stále procvičovat, žáci v něm chybují.

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných:

jméno:

1)Doplň do slovních spojení i,í/y,ý :
b_cí hodiny, dob_t město, b_tevní loď, b_lo deštivo, b_valý spolužák, zb_tek oběda,
b_strý žák, dozrálé ob_lí, rezavý hřeb_k, dlouhé b_dlo, pob_hat po trávníku, blahob_t
l_ný ml_nář, pevné l_ko, staletá l_pa, vl_dní l_dé, hebounký pl_š, seml_t mouku, L_sá
hora, l_bové maso, bl_zká ves, bílá l_sinka, splněný sl_b, nal_čená herečka, žluté l_stí
m_ i vy, správná m_šlenka, svědom_tá žákyně, m_dlová bublina, dobrý úm_sl, m_řit
domů, nem_lý om_l, m_lá vzpom_nka, m_rná zima, vym_tit les, sm_čit po bytě
p_šná princezna, p_lný Pepík, zbytečný přep_ch, záhon plný p_ru, houba p_chavka,
zalep_t dop_s, odp_kaný trest, kvalitní lep_dlo, vychytralý p_tlák, Sp_tihněv
s_pký písek, s_kat bolestí, s_rové ovoce, nebohý s_rotek, s_to na pros_vání, zelená
os_ka, nas_cený s_n, tis_ce diváků, s_rový chlebíček, dětský zás_p, S_chrov
v_tězný zápas, uv_tá kytice, ošklivý zlozv_k, zajímavý v_hled, v_noucí se cesta, nová
v_hláška, malá v_ska, vkusná v_zdoba, obtížný cv_k, vodní v_r, v_skat ve vlasech
jaz_ková škola, z_nkový plech, podz_mní mraz_k, z_vat únavou, oz_vá se zdaleka,
přišel brz_čko, z_třejší ráno, nečekaný z_sk, letiště Ruz_ně, kamarádka Z_ta
2)Doplň do textu i,í/y,ý :
B_linkářky sb_rají léčivé b_linky. L-buše se p_řila radostí. B_dl_me bl_zko L-berce.
Podej m_ v_dličku. Z_skal jsem nové známky. Na záhoně je v_setá mrkev. S_r je s_tý
pokrm. Hladina rybníka se třp_tila. V_ndej si ruce z kapes! P_chá mě v noze. M_loš
má špatné náv_ky. Ukončete v_stup a nástup! Pozorovali jsme medv_dka m_vala.
Budeme v_rábět vánoční sv_cny. Závěs b_l ušitý z p_tloviny. V létě ub_lo mnoho
vody. Čas pl_ne neuvěřitelně rychle. Pes v_plašil zajíce. Z_tra máme český jaz_k.
3)Škrtni ve větách slovo, které tam nepatří:
Martin (nabyl - nabil) nové vědomosti.
Smečka vlků (vyla - vila) v lese.
Půjč (my - mi) žlutou pastelku.
Vítr (výří - víří) prach.
Věda o jazyce se (nazývá - nazívá) jazykověda.
Eliška (vyje - vije) věneček z pampelišek.
Hodiny (byly - bily) poledne.
Zahřmělo (blýsko - blízko) našeho domu.
Šaty (vysely – visely) na ramínku.
Hrajeme na schovávanou a půjdeš (pykat - pikat).

4)Dopiš do věty vhodné vyjmenované slovo nebo slovo příbuzné :
_____ vyrobený z tvarohu se nazývá syreček. Kolik ____________ znáš, tolikrát jsi
člověkem. Nepolykej celá sousta, jídlo pořádně __________________. Děti se učí
v bazéně ______________ ve vodě. Umyji si pečlivě ruce _____________. Zlatý šperk
se _______________. Lucie byla hubená jako _________. Koupili jsme si do bytu
nový ______________. Na horách jsme se ubytovali nedaleko __________________
vleku. Horským __________________ vedla úzká cesta. Listí na podzim
____________
a opadává. Včelka sbírá na květech ______. ___________________ je krásné město.

Správné řešení:

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných :
1)Doplň do slovních spojení i,í/y,ý :
bicí hodiny, dobýt město, bitevní loď, bylo deštivo, bývalý spolužák, zbytek oběda,
bystrý žák, dozrálé obilí, rezavý hřebík, dlouhé bidlo, pobíhat po trávníku, blahobyt
líný mlynář, pevné lýko, staletá lípa, vlídní lidé, hebounký plyš, semlít mouku, Lysá
hora, libové maso, blízká ves, bílá lysinka, splněný slib, nalíčená herečka, žluté listí
my i vy, správná myšlenka, svědomitá žákyně, mýdlová bublina, dobrý úmysl, mířit
domů, nemilý omyl, milá vzpomínka, mírná zima, vymýtit les, smýčit po bytě
pyšná princezna, pilný Pepík, zbytečný přepych, záhon plný pýru, houba pýchavka,
zalepit dopis, odpykaný trest, kvalitní lepidlo, vychytralý pytlák, Spytihněv
sypký písek, sykat bolestí, syrové ovoce, nebohý sirotek, síto na prosívání, zelená
osika, nasycený syn, tisíce diváků, sýrový chlebíček, dětský zásyp, Sychrov
vítězný zápas, uvitá kytice, ošklivý zlozvyk, zajímavý výhled, vinoucí se cesta, nová
vyhláška, malá víska, vkusná výzdoba, obtížný cvik, vodní vír, vískat ve vlasech
jazyková škola, zinkový plech, podzimní mrazík, zívat únavou, ozývá se zdaleka, přišel
brzičko, zítřejší ráno, nečekaný zisk, letiště Ruzyně, kamarádka Zita
2)Doplň do textu i,í/y,ý :
Bylinkářky sbírají léčivé bylinky. Libuše se pýřila radostí. Bydlíme blízko Liberce.
Podej mi vidličku. Získal jsem nové známky. Na záhoně je vysetá mrkev. Sýr je sytý
pokrm. Hladina rybníka se třpytila. Vyndej si ruce z kapes! Píchá mě v noze. Miloš
má špatné návyky. Ukončete výstup a nástup! Pozorovali jsme medvídka mývala.
Budeme vyrábět vánoční svícny. Závěs byl ušitý z pytloviny. V létě ubloy mnoho
vody. Čas plyne neuvěřitelně rychle. Pes vyplašil zajíce. Zítra máme český jazyk.
3)Škrtni ve větách slovo, které tam nepatří:
Martin nabyl nové vědomosti.
Smečka vlků vyla v lese.
Půjč mi žlutou pastelku.
Vítr víří prach.
Věda o jazyce se nazývá jazykověda.
Eliška vije věneček z pampelišek.
Hodiny bily poledne.
Zahřmělo blízko našeho domu.
Šaty visely na ramínku.
Hrajeme na schovávanou a půjdeš pikat.

4)Dopiš do věty vhodné vyjmenované slovo nebo slovo příbuzné :
Sýr vyrobený z tvarohu se nazývá syreček. Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
člověkem. Nepolykej celá sousta, jídlo pořádně rozžvýkej. Děti se učí
v bazéně splývat ve vodě. Umyji si pečlivě ruce mýdlem. Zlatý šperk
se třpytil. Lucie byla hubená jako vyžle. Koupili jsme si do bytu
nový nábytek. Na horách jsme se ubytovali nedaleko lyžařského
vleku. Horským průsmykem vedla úzká cesta. Listí na podzim usychá
a opadává. Včelka sbírá na květech pyl. Volyně je krásné město.

