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PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV 

Na konci některých slov: 

 

Abychom se správně rozhodli, které písmeno napsat, pomůžeme si jiným tvarem stejného slova 

nebo slovem příbuzným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyslovujeme p t ť ch f s š

píšeme p/b t/d ť/ď ch/h f/v s/z š/ž

Slovo
Jiný tvar slova

(např. hodně…)
Slovo příbuzné

čáp čápů čapí

chléb chlebů chlebíček

prst prstů prsteníček

hlad hladu hladový

déšť deště deštivý

loď lodí lodička

prach prachu prachovka

sníh sněhu sněhový

fotograf fotografů fotografovat

páv pávů paví

pes psů psí

řetěz řetězu řetízek

koš košů košík

soutěž soutěží soutěžit
š/ž

p/b

t/d

ť/ď

ch/h

f/v

s/z
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PÁROVÉ SOUHLÁSKY P/B 

uč. 96/1 + ústně otázky k článku 

u slov s tučně vyznačenou hláskou p/b odůvodni pravopis, např. Jakub – napíšeme b, protože je 

hodně Jakubů, hub – napíšeme b, protože vidím houbu, slib – napíšeme b, protože slibuji, čáp – 

napíšeme p, protože je hodně čápů atd. 

S textem dále pracuj podle následujících zadání. 

Vyber a napiš vždy 1 slovo: 

jednoslabičné - _________________________ , dvojslabičné - _________________________, 

trojslabičné    -  _________________________, čtyřslabičné  - _________________________ 

Vyhledej a vypiš podstatná jména podle toho, jak na ně můžeš ukázat. 

(ten) ______________________, (ta) ______________________, (to) ______________________ 

Vypiš tvary sloves, které vyjadřují rozkaz: ________________________________________________ 

Vypiš další 3 slovesa: ________________________________________________________________ 

Vyhledej a vypiš 3 předložky neslabičné: _________________________________________________ 

                              2 předložky jednoslabičné: ______________________________________________ 
 
 
96/2 do sešitu, při psaní odůvodňuj pravopis 
 

Doplň chybějící písmena a odůvodni pravopis: p/b 

V naší vesnici hnízdí čá_. Nepřítel se dal na ústu_. Napiš cvičení bez chy_. Nad 
lesem krouží jestřá_. Náš skle_ je suchý. Čteme příběhy ze starých do_. Znáš 
nějaký vti_? Z dálky byl vidět velký jeřá_. Nechlu_ se, není to hezké. Ulici ozářilo 
světlo lam_. Náš Proko_ si rozřízl nohu o stře_. Ku_ několik ozdo_ na sromeček. 
 
 

Procvičuj: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp3.htm 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp3.htm
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PÁROVÉ SOUHLÁSKY T/D 

uč. 97/1 + ústně otázky k článku 

u slov s tučně vyznačenou hláskou t/d opět odůvodni pravopis 

 

97/2 do sešitu, při psaní odůvodňuj pravopis 

 

Všímej si slov, která stejně znějí, ale jinak se píší a mají i různý význam. Utvoř s těmito slovy věty a 

napiš je. 

led  - ____________________________________________________________________ 

let  - ____________________________________________________________________ 

jed (hadí) - ____________________________________________________________________ 

jet (autem) - ____________________________________________________________________ 

plod  - ____________________________________________________________________ 

plot  - ____________________________________________________________________ 

 

Doplň chybějící písmena a odůvodni pravopis:  t/d 

Řekl jen několik vě_. Eva zakopla o scho_. Obě_ Adéle chutnal, měla velký hla_. 

Le_ do Vídně trval hodinu. Musíme si přečíst návo_. Míša dostal k svátku velký 

dor_. Jeho tatínek je pilo_. Venku zpívá droz_. Studený jako le_. Sladký jako 

me_. Tvrdý jako kos_. Děvče jako kvě_. Začal měsíc listopa_. Obcho_ je zavřený. 

 

Procvičuj: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt3.htm 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt3.htm
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Červenou vlnovkou podtrhni slovesa a vypiš je podle abecedy. 

Princ bojuje s drakem. Čerti straší ve mlýně. Vodník číhá u rybníka. Rytíř jezdí 

na koni. Čarodějnice létá na koštěti. Víly tančí na palouku. Hejkal chodí po lese. 

Skřítci kopou poklady. 

 

 

Doplň spojovací výrazy. Spočítej věty v souvětí a počet zapiš. 

protože * abych * že * tak * abych * ale * že 

Dědeček mě požádal, ____________ mu pomohl sklidit na zahrádce jablka.  

Moc se mi nechtělo, ______ ____________ mám dědečka rád, _______ jsme za ním pospíchal.  

Za chvíli se mi zdálo, ______ nesklízím jablka.  

Měl jsem pocit, ____ jsou to spíše melouny.  

Asi budu muset více cvičit, ________ byl silnější.  

 

 

 

Najdi cestu myšky k sýru – vybarvuj pouze políčka s předložkami. 

 

 

 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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Roztřid slova z rámečku podle slovních druhů do tabulky. 

rybář * od * jdi * a * Pepík * že * kocour * strká * do * pojďme * protože * bez * podle * dívej * 

hledám * voda * tráva * ale * okolo * i * veze * brzdi * pro * hodiny * nebo * před * kniha * když * 

dítě * jede * po * ani 

 

 

 

Označ chyby a cvičení přepiš správně. 

v ůterí pojedeme s paný učytelkou na výlet do prahi. deti se moc Ťeší, že 

pojedo parnýkem po vltavje. Všichny vjedí, že vltava je naše nejdelšý reka a 

v melníku se vlévá do labe. Na objet půjdeme do Restaurace. Kdiž bude pjekné 

počasí, vyjdeme si na karlúf most. Poznáme naše Hlavní mněsto. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 5 7 8

podstatná jména slovesa předložky spojky
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Na zvláštní list napiš diktáty: 

1) dobrý chléb, pěkný vtip, krásný sloup, ostrý střep, zlatý zub, dlouhý cop, opravený chrup, mnoho 

ryb, málo žab, široký příkop, železný šroub, zatahovací dráp, prostorný sklep, váš Jakub, rozložitý dub, 

pravý hřib, šedý holub, luk a šíp, pšeničný chléb 

2) tekutý med, plný sud, start a cíl, zlomená kost, strýc David, rozbořený hrad, hrst jahod, obul se do 

bot, je mu pět let, měl hlad a žízeň, jedovatý had, pořad pro děti, huňatý medvěd, jemný samet, 

sokolský slet, hrad Kost, vysoký plat, malý Albert 
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Diktát 1) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Diktát 2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


