


být, Přibyslav, bydlit, býk, obyvatel, kobyla, 
bylina, byt, bylina, příbytek, bystrý, nábytek, 

obyčejný
 Vepiš  zpaměti vyjmenovaná slova ve 

správném pořadí do bublinového vlaku :



 (být x bít, odbyli x odbily, nabytý x nabila)
Chci ________  tanečnicí.                              
Zvířátka se nesmí ___________ .

Řemeslníci ____________ svou práci.        
Hodiny ___________ devátou.

Samuel  je ____________ vědomostmi.   
Hradní stráž ____________ své pušky k slavnostní 
palbě.



 Pelyněk, slyšet, lysý, mlýn, lýtko, polykat, 
lýko, lyže, plynout, blýskat se, vzlykat, 
lyže, plýtvat

 Vepiš vyjmenovaná slova ve správném 
pořadí do bublinového vlaku : 



 blízká x blýská se

________________ vesnička se nám líbila.    
Drahokam se _____________.



 Chmýří, mýt, my ,hlemýžď, myslit, mýlit se, 
myš, zamykat, hmyz, mýtina, smyk

 Vepiš vyjmenovaná slova ve správném 
pořadí do bublinového vlaku : 



mít x mýt, my x mi

_____________ tak milión!           Nádobí 
____________, to mě baví!

Slíbil ___ modré z nebe!                 ___ všichni 
máme stejné mínění!



b_tevní pole, nab_t vědomosti, rozzlob_t se, kob_lí
mládě, zab_t zmiji, b_čí ohrada, zb_tek jídla, 
dob_val pařez, úb_tek na váze, ab_chom měli, 
líb_vý obraz, zab_vat se prací, b_ložravec, sl_ším
houkání sovy, l_dské zdraví, mám rád l_teraturu, 
l_stopadový deštík, kl_dný spánek, z L_toměřic, už 
nevzl_kej, l_kové střevíce, zal_bil se mi, zemní pl_n, 
l_žařský výcvik, l_pové dřevo, květy l_l_e, jméno 
Křesom_sl, rozbitá m_ska, předej m_ to, pram_nek
vody, zaplatit m_to, um_t auto, prom_slet další 
postup, odhm_zit prostory, těsná kam_zola, 
dm_chat oheň, m_lovat hory, hm_zožravý krtek, 
vidět medvídka m_vala



Zdroj:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_e
xc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk
&class=3&action=show#selid
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