
 



                             

                

            

Meno a priezvisko: ________________________                                                                       

 

                                                                                                                      vypracovala: Mgr.Mária Lehoczká 

 

      hus 
labuť 
kačka 

 
________________________
________________________
________________________ 
 

 šťava 
pivo 
voda 

 
________________________
________________________
_____________________ 

 kosť 
reťaz 
srsť 

 
________________________
________________________
__________________ 

 kostol 
reťaz 
výťah 

 
________________________
________________________
_____________________ 

 plece 
nos 
lakeť 

 
________________________
________________________
__________________ 

 Paťa 
Peťo 
Maťa 

 
________________________
________________________
_____________________ 

 šesť 
osem 
dva 

 
________________________
________________________
__________________ 

 dvanásť 
tri 
trinásť 

 
________________________
________________________
_____________________ 

 kosť 
reťaz 
plť 

 
________________________
________________________
__________________ 

 písať 
čítať 
kresliť 

 
________________________
________________________
_____________________ 

       raky 
šťuky 
hady 
 

 
________________________
________________________
__________________ 

 behať 
variť 
plávať 

 
________________________
________________________
_____________________ 

       plášť 
tričko 
šál 

 
________________________
________________________
__________________ 

 jesť 
spať 
piť 

 
________________________
________________________
_____________________ 

           

 

červík 
reťaz 
stuha 

 

 
________________________
________________________
__________________ 

 skákať 
mávať 
šiť 

 
________________________
________________________
_____________________ 



                         

                                      

 

Meno a priezvisko: ________________________  

Vyber z trojice slov správne slovo a vytvor krátku vetu:                                                                      

                                                                                                                 

                                                                                                                      vypracovala: Mgr.Mária Lehoczká 

      skákať 
hojdať sa 
strašiť 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 počítať 
čítať 
cvičiť  

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 písať 
maľovať 
čítať 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 šmýkať sa 
bicyklovať sa 
behať 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 hnevať sa 
bozkávať 
objímať 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_ 

       loviť raky 
loviť ryby 
loviť žaby 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

       rozprávať 
písať 
premýšľať 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

            vysvetľovať 
cvičiť 
behať 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



Čo je to? Zakrúžkuj správne slovo. 

 

Čo je to? Zakrúžkuj správne slovo. 

 

 
pečať 

kosť 

6 šestnásť 

šesť 

 

niť 

lakeť 

10 jedenásť 

desať 

 

plť 

labuť 

 

ťava 

koník 

 

Maťa 

Maťo 

 
pečať 

kosť 

6 šestnásť 

šesť 

 

niť 

lakeť 

10 jedenásť 

desať 

 

plť 

labuť 

 

ťava 

koník 

 

Maťa 

Maťo 



Čítame a prepisujeme vety - Ť                      Meno: ____________________ 

Pozorne si prezri obrázok.  Obtiahni rámik okolo vety, ktorá patrí k obrázku. 

Vetu pekne prepíš.  Za odmenu si obrázok vyfarbi.   

  

Maťo má píšťalu. 

Maťo má trúbku. 

Maťo má šťavu. 

V miske je masť. 

Kosť visí z búdy.  

Pri miske je kosť. 

Ťava bude piť.  

Ťava musí ťapkať. 

Ťava prešla púšť. 

To je šesť prstov. 

To je desať prstov. 

To je desať palcov. 

Vo vedre je reťaz. 

Musím ťa okúpať!  

V kýbli pláva labuť.  

Ideme nakupovať. 

Budeme kúriť.  

Ideme sa potápať. 



Čítame a prepisujeme vety - H                      Meno: ____________________ 

Pozorne si prezri obrázok.  Obtiahni rámik okolo vety, ktorá patrí k obrázku.  

Vetu pekne prepíš.  Za odmenu si obrázok vyfarbi. 

 

 

 

 

Hus má hustú srsť. 

Hus má husté perie. 

Hus má tri nohy. 

Hilda oberá jahody. 

Jahody sú v košíku.  

Hubert jedol jahody. 

Sup má dlhý krk.  

Sup hladká myš. 

Sup počúva hudbu. 

Vozík ťahá Zahraja. 

Zahraj ťahá vozík. 

Zahraj ťahá kohúta. 

Svišť je na hojdačke.  

Svišť hlasno hvízda.  

Svišť hrá hokej.  

Hela má harmoniku. 

pavúk. 
Edo hrá na hrebeni. 

Ivo má harmoniku. 



Prepisy a diktáty na týždeň ( Lipka) 

Prepis (slovo si prečítaj a do zošita ho napíš písaným písmom ), diktát ti nadiktujú rodičia . 

Pondelok 

Prepis: Ivan  ona  Jano  my  osy  nové  sovy  umyje 

Diktát: zajo, seno, Zuzana, misa, zamáva,  

Utorok 

Prepis: Jana a Zuzana majú sane.  

             Umyjeme zelené misy? 

Streda - voľná 

Štvrtok 

Prepis: Nosíme malé vázy. 

             Slony sú sivé.            

             Julo, umy sa! 

Diktát: veselo, Zina, melón, ujo, novina 

Piatok 

Prepis: Ja sa umývam.  

             V zime sú záveje.  

             Sovy sú malé? 

 

                


