
 BĚ, bě      PĚ, pě         podpis: ___________________________ 
 
1. Spoj obrázky se slovy. 

                                           5    

 
 
 
 

 
oběd        pětka        pěst         zpěvák        běhání       hrábě 

 
2. Zakroužkuj modře slabiky bě a oranžově slabiky pě. 
 
Běhám velmi rychle. Pěkně se umívala. Pospěšte si, autobus už jede!  
 

Přines hrábě. Co bude dnes k obědu? Zpíval známý zpěvák. Náš dědeček  
 

je bělovlasý. Gratuluji ti k úspěchu. Rád chodím pěšky. Bělásek je motýl.  
 

Vybělím ti tu skvrnu. Vdolek stál pět korun. Kolo si postav k lípě. 
 
3.  Dopiš slova do vět. 
 
_____________ JE MALÝ PTÁČEK.  OLINA BĚŽÍ PO _____________ .  
 

MOJE SESTRA  SE JMENUJE  _________ .  NA KEŘI VYKVETLO  
 

PRVNÍ ___________ .  TEN SVETR JE MOC ___________ .  
 

BÁBOVKA SE PEČE V _____________ . 
 

BĚTA     POUPĚ     PĚNKAVA     TROUBĚ     PĚŠINĚ     PĚKNÝ 
 
 
4. Zakroužkuj správné slovo. 
 
Bílý kůň je – hnědouš.         Prstů máme – pět.         Ve vaně mám – vlnu. 
      - bělouš.       - šest.         - pěnu. 
 



VĚ, vě       MĚ, mě 
 
1. Spoj obrázky se slovy. 

                                     
 
 
 
 

 
hvězda      Věrka      měsíc      věnec      město      věž      nevěsta 

 
2. Zeleně zakroužkuj slabiky vě, červeně slabiky mě. 
 
Maminka mi věří. Měla na sobě tmavě modrý kabát. Hvězdář pozoruje  
 

hvězdy. Malovat obrazy je umění. Děvčata pletou věnečky. Metrem se  
 

měří délka. Dvě plus dvě jsou čtyři. Mám dobrou paměť. Včela létá  
 

z květu na květ. Úsměv ti sluší. Raketa odstartovala ze Země na Měsíc. 
 
3. Dopiš slova do vět. 
 
NAŠE MĚSTO MÁ  HEZKÉ _ _ _ _ _ _ _ .    _ _ _ _ _  ZKOUMÁ    
 

A OBJEVUJE. VYMYSLI  DLOUHOU _ _ _ _  . ZVÍŘATA  SPÍ  NA  

_ _ _ _ _  . DNES  BUDE  VENKU _ _ _ _ _ _ .   _ _ _ _ _ _ _   PRÁDLO. 
 

VĚTU    NÁMĚSTÍ    POVĚSÍM    VĚDEC    SLÁMĚ    VĚTRNO 
 
4. Vyber správnou možnost. 
 
Prodavačka mi tričko – vyhodila.        Tobě já už – neměřím.      Nakupuji - v slámě. 
    - vyměnila.           - nevěřím.       - v krámě.   
 
5. Odděl slova od sebe. 
 
DOBĚHLOPĚRKANABĚRAČKAZVĚDAVÁMĚLAVĚTŘÍKNAPĚNÍ 



6. Přečti slova správně. Pokus se najít část slova, která se stále opakuje. 
 
OBĚHL   ZPĚVÁK    VĚŘIL   MĚNA 
DOBĚHL   ZPĚVAČKA   UVĚŘIL   VÝMĚNA 
VYBĚHLA  PROZPĚVUJE SI  NEVĚŘILA  ZÁMĚNA 
PŘEDBĚHL  ZPĚVNÍK    PROVĚŘIL  ZMĚNILA  
ZABĚHLA  ZPĚVÁČEK   VĚŘÍME TI  PROMĚNA 
VÝBĚH   ZPĚV    NEVĚŘ MU  MĚNILA 
 
7. Spoj číslici se správným slovem. 
            
                      květ 
5                    devět 
                      svět 
2                    pět 
                      pěst 
9                    medvěd 
                      dvě 
 
8. Doplň háčky. 
 
Nase Veruska ráda behá po lese. Asi verí, ze je lesní víla. Vymen si  
 

boty, venku prsí. Kolobezku mám radeji nez kolo. Jezdím na ní  
 

casteji. Vůne cerstvého chleba je bájecná. Deti, nebehejte po  
 

chodbe. Pospes si, odjízdíme. 


