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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po P
1. Opaky – přečti si pozorně text.
Špatná vlastnost to je pýcha.
Jehlou se do látky píchá.
Včelky berou z květin pyl.
Petr dobrou vodu pil.
Květ se musí opylovat.
Klíč pilníkem pilovat.
Hvízdnutí je krátký písk.
Zvíře nemá ret, má pysk.
Na cestě se plazil slepýš.
Lepidlem si všechno slepíš.¹
2. Slova správně použij ve větě.

pýcha x píchá
pil x pyl
slepíš x slepíš
písky x pysky
3. Doplň správně i,í/y,ý.
Top_t, klop_tat, kop_tko, p_ká, p_lníček, netop_ří,
p_vovar, slep_š, p_tlík, zatřp_tilo se, op_lovat květ,
zap_řila se, šp_na, p_rko, p_lová zrnka, netop_r, p_vo,
p_skat, p_šní se, p_je, p_šťalka, zp_tujeme, rozčep_řila se,
p_sk, p_sek.

¹Sedláčková, Hana: Vyjmenovaná slova hravě Škola hrou. str. 2O
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Pracovní list – Vyjmenovaná slova po P – řešení
1. Opaky – přečti si pozorně text.
Špatná vlastnost to je pýcha.
Jehlou se do látky píchá.
Včelky berou z květin pyl.
Petr dobrou vodu pil.
Květ se musí opylovat.
Klíč pilníkem pilovat.
Hvízdnutí je krátký písk.
Zvíře nemá ret, má pysk.
Na cestě se plazil slepýš.
Lepidlem si všechno slepíš.¹
2. Slova správně použij ve větě.

pýcha x píchá
pil x pyl
slepíš x slepíš
písky x pysky
3. Doplň správně i,í/y,ý.
Topit, klopýtat, kopýtko, pyká, pilníček, netopýří,
pivovar, slepíš i slepýš, pytlík, zatřpytilo se, opylovat
květ, zapýřila se, špína, pírko, pylová zrnka, netopýr,
pivo, pískat, pyšní se, pije, píšťalka, zpytujeme,
rozčepýřila se, pysk i písk, písek.
¹Sedláčková, Hana: Vyjmenovaná slova hravě Škola hrou. str. 2O

