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PRACOVNÍ LIST  

 

 – PROCVIČUJEME  VYJMENOVANÁ   SLOVA 
 

 

 DOPLŇ Y/Ý – I/Í 
     

              1.                                                                       2. 

 

l_ška B_strouška                                                vel_ká lampa  

strom l_pa                                                          poraněné l_tko 

sl_šela jsem                                                        nejbl_žší ml_n 

sestra   Ol_na                                                     venku se bl_skalo 

neupl_nula ani hodina                                       bl_skavé předměty 

 l_žuj opatrně                                                     miminko vzl_kalo 

 l_tostivá dívka                                                   kl_če od domu 

 l_ný Honza                                                          starý ml_nář 

 vel_ké oči                                                           nedosl_chavý dědeček 

 nepl_tvej vodou                                                  pes se l_sá 

 kočka si l_že tlapky                                            pol_kej pomalu 

    

 

 

 

 

 

 



 

           3.                                                                           4. 

 l_žařská výbava                                                    pl_noucí voda 

 pl_nový vařič                                                        had pol_ká žábu 

bl_štivé  zrcadlo                                                    l_ska je pták  

l_ska je  keř                                                           l_bivé kalhoty  

prudký l_ják                                                           tiše se přibl_žit 

 ml_nské kolo                                                        voda l_ně pl_nula  

l_kožrout                                                              l_bila se mi halenka 

l_pový květ                                                            pel_ňkový čaj  

pl_š je látka                                                           zabl_sklo se                                                                                  

nevzl_kej                                                               l_zat nanuk  

 

             5. 

V_ská tě maminka někdy ve vlasech?          Kdo to venku v_ská? 

V_žku našeho kostela opravují.      Obdivovali jsme v_šku rozhledny. 

Vlčice v noci v_la.                          Děvčata v_la věnce z květin. 

Na konci ulice stojí krásná v_la.     Žil ve v_le. 

Za lodí se tvořil v_r.                        Petr tvrdil, že  tady  v noci seděl  

v_r. 

Cesta se v_nula v_š a v_š, až  jsme v_šli na v_šinu.  

To byl v_borný  v  mysl.               Co o tom v_š? 

Pes v_trvale  v_l. 

Přežv_kavci  jsou podřádem sudokopytníků.  

V_vrácená  v_šeň. 



 

 

       6.                                                                            7. 

p_šný páv                                                           nebezpečný hm_z 

něco mě p_chá                                                    viděl jsi tu m_š 

p_tlovina                                                             m_chal polévku 

netop_ří uši                                                         v m_se 

p_lný žák                                                             M_chale 

up_lovaný zámek                                                m_slivec 

slep_l jsi tu knihu                                                um_l nádobí 

p_l na květině                                                       zam_kej dům 

třp_t na hladině                                                    v Litom_šli 

p_cha předchází pád                                            dej m_ to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŘEŠENÍ: 

 

PRACOVNÍ LIST  

 

 – PROCVIČUJEME  VYJMENOVANÁ   SLOVA 

 

 

 DOPLŇ Y/Ý – I/Í 

     

              1.                                                                       2. 

 

liška Bystrouška                                               veliká lampa  

strom lípa                                                          poraněné lýtko 

slyšela jsem                                                       nejbližší mlýn 

sestra   Olina                                                     venku se blýskalo 

neuplynula ani hodina                                       blýskavé předměty 

 lyžuj opatrně                                                     miminko vzlykalo 

 lítostivá dívka                                                   klíče od domu 

 líný Honza                                                       starý mlynář 

 veliké oči                                                         nedoslýchavý dědeček 

 neplýtvej vodou                                                pes se lísá 

 kočka si líže tlapky                                          polykej pomalu 

    

 



 

           3.                                                                           4. 

 lyžařská výbava                                                    plynoucí voda 

 plynový vařič                                                        had polyká žábu 

blyštivé  zrcadlo                                                    lyska je pták  

líska je  keř                                                           líbivé kalhoty  

prudký liják                                                           tiše se přiblížit 

 mlýnské kolo                                                        voda líně plynula  

lýkožrout                                                              líbila se mi halenka 

lipový květ                                                            pelyňkový čaj  

plyš je látka                                                           zablýsklo se                                                                                  

nevzlykej                                                               lízat nanuk  

 

             5. 

Víská tě maminka někdy ve vlasech?          Kdo to venku výská? 

Vížku našeho kostela opravují.      Obdivovali jsme výšku rozhledny. 

Vlčice v noci vyla.                          Děvčata vila věnce z květin. 

Na konci ulice stojí krásná vila.     Žil ve vile. 

Za lodí se tvořil vír.                        Petr tvrdil, že  tady  v noci seděl  

výr. 

Cesta se vinula výš a výš, až  jsme vyšli na výšinu.  

To byl výborný  výmysl.               Co o tom víš? 

Pes vytrvale  vyl. 

Přežvýkavci  jsou podřádem sudokopytníků.  

Vyvrácená  višeň. 



 

 

       6.                                                                            7. 

pyšný páv                                                           nebezpečný hmyz 

něco mě píchá                                                    viděl jsi tu myš 

pytlovina                                                             míchal polévku 

netopýří uši                                                         v míse 

pilný žák                                                             Michale 

upilovaný zámek                                                myslivec 

slepil jsi tu knihu                                                umyl nádobí 

pyl na květině                                                       zamykej dům 

třpyt na hladině                                                    v Litomyšli 

pýcha předchází pád                                            dej mi to 


