
                                                                                                  

 

1. Napiš slova k obrázkům: 

Dítě, děkuji, voda, třída, bouda, ovocný sad, Matěj, půda, sněží, děti, štěká, 

děda, dvě lodě, tělo, stěna (zeď), mládě, ovce a jehně, kotě a štěně, plot, bota, 

koště, postel 

 



                                                                                                  

 

2. Přečti a zakroužkuj dě (modře), tě (zeleně), ně(fialově):  

  Děda dělá dětem lodě.     Lodě plavou po vodě.  

Malé kotě, spalo v botě.    A pak lezlo po plotě.    

Děti jsou ve třídě.     Na stěně visí obrázky.    

Ovce a jehně se pasou na louce.    Štěně na nás štěká.    

  Nové koště dobře mete.  Matěj si hraje s míčem.   Na půdě je 
hodně věcí.  

Děkuji ti za dárek.    Pes spí v boudě.     Dítě spí v posteli.    

Lvice má mládě.    Krásně se o něj stará. Bolí mě celé tělo.   

Venku sněží.    

Pamatuj! 

Co?      Kde? 

Voda   A, O→E/Ě  ve/po vodě 
Stěna      na stěně 
Škola      ve škole 
Louka      na louce 
Kolo      na kole 

 

 

 

 

souhláska    → +  E/Ě 
Stůl                                                                      na stole 
Plot                                                                      na plotě 
Obchod                                                               v obchodě 
Sad                                                                        v sadě 

Židle                  E →I                   na židli 
Nemocnice      v nemocnici 
Postel            v posteli 
Pokoj        v pokoji                    

Park                        –k, h, ch, g → +U               v parku 
Běh       v běhu 
Roh       na rohu 



                                                                                                  

 

3. Doplň správně dě, tě, ně, bě, pě, vě a koncovky: 

  Ko_ _   leze po plot_.  V park_  si hrají  _ _ti.    

Pes š_ _ká a pak spí v bou_ _.  Dí_ _ odpoledne spí v postel_.  Ve škol_  je 

třída. Ve tříd_ jsou  _ _ti. Dělají lo_ _ a ty pak budou plavat po vo_ _.  

Na pů_ _ hledáme poklad.  _ _lásek letí po pol_.  _ _žec   běží závod 

v běh_.  Ma_ _j si hraje s míčem na hřišt_.    

Obrázek visí na s_ _n_.  

Lvice má mlá_ _. Líže ho po celém __le. Š__ně a ko_ _ si hrají na zahrad_. 

Koupu se ve va_ _. Ve va_ _ je  _ _na.      _ _da  sedí na židl_.   

V pokoj_ je nové koš_ _ a dobře mete. Malé ko_ _ spalo v bot_.  

Na výlet_ chodíme _ _šky nebo jezdíme na kol_.  Mlá_ _ si hraje v tráv_.   

_ _třík fouká  na   _ _tev. Na  _ _tv_ sedí _ _lásek. Zeleninu   _ _stujeme na 

zahrad_. 

 

4. Jak se jmenuje mládě? 
 

Slůně, kotě, jehně, štěně, medvídě, kachně 
 

 


