
ZVUKOVÁ  STRÁNKA  JAZYKA 
 

1. Doplň znělé souhlásky a odůvodni pravopis: 
Příklad: rukáv – rukávy 
plo__ -     su__ -   le__ - 
chlé__ -    lo__ -    rozka__ - 
sní__ -    zu__ -    kre__ - 
 
2. Podtrhni ta slova, ve kterých je dvojhláska ou: 
Poutník, doučovat, vroubek, pousmát se, nedouk, zoufalý, mouka, 
poučka, nouze, doufat, proutek, starousedlík, pouto, dvoubarevný, 
louka. 
 
3. Podtrhni ta slova, ve kterých je slabikotvorné r: 
Hrubost, hravý, krtek, krotký, krkolomný, pokrok, hrdý, prohra, 
kráter, smrkový, skromnost, prstýnek, prsa, prostor, Brdy. 
 
4. Vytvoř věty nebo slovní spojení na dané dvojice slov: 
vila __________________________________________________ 
vyla __________________________________________________ 
visel __________________________________________________ 
vysel _________________________________________________ 
laď ___________________________________________________ 
lať ___________________________________________________ 
hup __________________________________________________ 
hub __________________________________________________ 
 
5. Napiš do hranatých závorek výslovnost a spočítej, kolik je 
v nich písmen a kolik hlásek: 
 
 
 
 
 
 

 
 

slovo výslovnost 
počet 
písmen počet hlásek 

zápěstí       
obchod       
náměstí       
zpěvák       



6. Napiš do hranatých závorek fonetickou transkripci slov: 
oběd      nízký 
zpěv      odměna 
když      dětský 
textil      bohatství 
vteřina      kdekdo 
 
7. Doplň správné písmeno: 
Organi__ace, anal__za, filo__ofie, b__ograf, l__rika, c__klus, 
k__bernetika, s__mbol, sp__rála, p__lulka, pol__klinika, kur__, 
t__ra, rene___ance, m__naret, romanti__mus, re__erva, f__zika, 
c__rkus, pre__ident, demo__ratický, poz__ce, univer__ita, 
kult__ra, manik__ra, benz__n, p__ré, stat__stika, reži__er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŘEŠENÍ 
 

1. Doplň znělé souhlásky a odůvodni pravopis: 
Příklad: rukáv – rukávy 
plod - plody   sud - sudy  led(v,ž,z) - ledy 
chléb(v) - chleby  loď(v) - lodě rozkaz - rozkazy 
sníh - sněhu   zub - zuby  krev - krevní 
 
2. Podtrhni ta slova, ve kterých je dvojhláska ou: 
Poutník, doučovat, vroubek, pousmát se, nedouk, zoufalý, mouka, 
poučka, nouze, doufat, proutek, starousedlík, pouto, dvoubarevný, 
louka. 
 
3. Podtrhni ta slova, ve kterých je slabikotvorné r: 
Hrubost, hravý, krtek, krotký, krkolomný, pokrok, hrdý, prohra, 
kráter, smrkový, skromnost, prstýnek, prsa, prostor, Brdy. 
 
4. Vytvoř věty nebo slovní spojení na dané dvojice slov: 
vila  - např.: V zahradě stála krásná vila. 
vyla – např.: Vlčice vyla na měsíc. 
visel – např.: Na stěně visel známý obraz.  
vysel – např.: Zahradník vysel semena do záhonu.  
laď – např.: Tu kytaru laď pořádně. 
lať – např.: Na plot přibil novou lať. 
hup – např.: Žába hup do rybníka. 
hub – např.: V lese jsme našli hodně hub.  
 
5. Napiš do hranatých závorek výslovnost a spočítej, kolik je 
v nich písmen a kolik hlásek: 
 
 
 
 
 
 

 
 

slovo výslovnost 
počet 
písmen počet hlásek 

zápěstí  [zápjesťí]  7 8  
obchod  [opchot]  5 5  
náměstí  [námňesťí]  7 8 
zpěvák  [spjevák]  6 7 



6.Napiš do hranatých závorek fonetickou transkripci slov: 
oběd [objet]     nízký [ňíský] 
zpěv [spjef]     odměna [odmňena] 
když [gdyš]     dětský [ďecký] 
textil [tekstyl]        bohatství [bohactví] 
vteřina [fteřina]     kdekdo    [gdegdo] 
 
7. Doplň správné písmeno: 
Organizace, analýza, filoz(s)ofie, biograf, lyrika, cyklus, 
kybernetika, symbol, spirála, pilulka, poliklinika, kurz(s), túra, 
renez(s)ance, minaret, romantik(z)mus, rezerva, fyzika, cirkus, 
prez(s)ident, demokratický, pozice, univerzita, kultura, manikúra, 
benzí(i)n, pyré, statistika, režis(z)er. 
 


