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úzká šina

ukliď si ci

naše Alž ta

klisna a hří

pro člo ka

růžové pou

pták nkava 

ze dělec

ch je se

umí to zpa ti

lední med di

rychle hat

na ná stí

tomu ne řím

pořád se s je

po děl mi to 

Brno je sto

od hl z hřiště

trník se točí

zalézá do ze

dostal tku

lostný sníh

s tlá barva

ve skle

za stnanec 

roz hl se 

na celém s tě

nes chej tak

bě – pě – vě – mě

bě – pě – vě – mě
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18 1914

pl tvá vodou

L sá hora

Rek se l sá

prudký l ják

skoro se zal ká

pol bek

měla l zátko

sl bil mi to

bl skavé šperky

boty od hl ny

voda pl ne

l tkový sval

na rušné ul ci

l mec košile

hračky z pl še

l čí pasti

ml t kávu

větrný ml n

sl ší vzl kot

dobré l vance

pel ňkový čaj

černé hol nky

skl čko

světlo bl kalo

pl nový sporák

ml nářka

sl mák

pl seň na ovoci

l skový ořech

učí se l žovat

nal tý čaj

je mi to l to

odřené l tko

sestra se l čí

pol kej pomalu

ml nské kolo

l pový l st

l bezná tvář

pl nárna

l žařské boty

l stnatý les

obě ul ce

zabl sklo se

l stek do kina

tiché vzl kání

pozor na kl ště

prosl chá se to

tenká l nka

ml nek na kávu

vyjmenovaná slova po l

Doplň y/ý – i/í.

© ALTER, 2022 
Pravopisné pìtiminutovky 3



38

Doplň i/í – y/ý.

r. ženský – vzory: žena, růže + r. střední

jede na brusl ch

u řeky Úp

s mnoha lákadl

v bobul ch

fenka se štěňat

při chůz

koupání v Lab

na obě reform

mezi terasam

je v prác

cviky se švihadl

v první fáz

do jám

říct svými slov

na tu exploz

lemovaná olšem

se zprávam

beze stop

s malými držadl

na příští schůz

českými divadl

krájí cibul

mezi budovam

maluje kulis

lopata s vidlem

zásob  rop

ptáci na neb

dá hříbět  seno

má rol  krále

s oběma čidl

deset fazol

s diskusem

padaly kroup

práce s rašpl

čte pomocí lup

s hedváb m

na vysokou jedl

byly tu potop

s našimi práv

piš na tabul

odpalovací ramp

injekce do žíl

má velkou boul

mezi dvěma jídl

bydlí v Michl

na měkkou žeml

s pumpam

na hlíz  brambor

několik kopul

věta s příslovc

s letícími šídl

pálivé klobás

kočka s koťat

má tvar elips

v obou profes ch

koncovky podstatných jmen

192116
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podmět několikanásobný – členy stejného i různého rodu (životnosti)

Doplň vynechaná písmena.

29

Mláďata labutí a housata se kolébal  na vodě.

Stol  a židl čky ještě zůstal  v tělocv čně.

Kuchaři a cukráři dokončoval  náročné příprav .

Tal ř, m sa i váza s astram  se rozbil .

Žiraf , hroši a sloni si užíval  nové pavilóny. 

Kopřiv , p r a jiné b lí zamořil  skoro půl zahrady.

Lucie, Honza a V tek se v péči o koně střídal .

Jel ta, jitrnice i škvarky m  ohromně chutnal .

Srnec a houf koroptv  se najednou vyplašil . 

Malé víl , jez nky a vodníci vířil  na parketu.

M slivci a zahradníci se připravoval  na z mu.
30

Knihy a časop sy se našl  na pol ci nad postel .

Žáci, jejich učitelky a v chovatelé odjel  na exkurz .

Kabáty a kožichy visel  na věšáku za dveřm .

Tiskaři a tiskařské stroje o v kendu práci nepřerušil .

Tužky, obal  a penál  skoro zaplnil  nákupní voz k.

Okna a kl ky se po v leštění doslova leskl .

Kob lky a hříbata se právě vrátil  z pastv .

Mim nka i starší děti čekal  na očkování.

Tatínek a jeho tři kolegové přijel  z Varšav .

Norsko a Švédsko sehrál  přátelský zápas.

Rodiče a bab čka sledoval  telev zní debatu.

shoda přísudku s podmětem + opakování
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