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Diktáty 

 

Na rúbanisku sa mihol had. V parku rástol mohutný dub. Elektrický prúd je veľmi 

nebezpečný. Poobede sme mali futbalový tréning. Váh je naša najdlhšia rieka. V lese som 

natrhala papraď. Dojedz halušky! Erika stále mení svoj imidž. Do buchiet dala mamička 

tvaroh. Mám rada čokoládový puding. Urob si hneď domáce úlohy! Nejedz hltavo! 

 

Miška vedela správnu odpoveď na otázku. Otecko pracuje ako pedagóg na vysokej škole. 

Udrela som sa silno o roh postele. Na vysokom strome sedel holub. mamička naskladala riad 

do umývačky. Vilko dostal k narodeninám malý drevený koráb. Mirko s Borisom často 

hrávajú pingpong. Rozbila som nechtiac keramický krčah. Zjedz tie ríbezle! 

 

Nejedz zo závinu iba hrozienka! V našom dome vymieňajú výťah. Obíď tú jamu! Nehádž 

ohryzok na zem! Otecko našiel v lese obrovský hríb. Objednali sme si včelí med. Na jazere sa 

vytvoril ľad. Musíme kúpiť pšeničný chlieb. V sobotu pôjdeme na trh. Zrazu sa spustil silný 

dážď. Víťaz si odniesol zlatú medailu. Z triedy sa ozýval veselý spev žiakov. 

 

Z hadice striekal prúd vody. Pred hradom stojí stráž. Na kostole je upevnený veľký kríž. Plod 

jablone sa volá jablko. Na vstupenky do cirkusu stál dlhý rad ľudí. Na vianočné oblátky si 

dávame med. Drez bol plný špinavého riadu. Janko zakopol o prah dverí. Blíži sa silná prietrž 

mračien. Pred našim domom je zákaz parkovanie. Z okna hotela vidíme na strmý svah.  

 

Zjedz ten chlieb! Môjho dedka neustále pobolievala hruď. Hádž loptičkou najďalej ako 

vládzeš! Mojej mamičke veľmi chutí vyprážaný pstruh. Dala som si glg sýtenej malinovky. 

Peter urobil v šachu posledný ťah. Na olovrant sme dostali aj kaleráb. Na ceste bol slabo 

vyznačený prechod pre chodcov. Z telocvične sa ozýval hvizd píšťalky. seď rovno! 

 

Mamička musela ísť niečo vybaviť na poštový úrad. Hoď loptu do basketbalového koša! Naše 

tajomstvo nikomu nepovedz! Populárne speváčky často menia svoj imidž. Náš buldog stále 



niečo vyparatí. Na ovocné knedličky som posypala tvaroh. V škole v prírode sme písali 

pozdrav rodičom. Veronika má na zadnom zube kaz. Športovci musia mať obrovskú výdrž. 

 

Z prasknutého potrubia striekal silný prúd vody. Nalaď tú starú gitaru! Pri pokladni stál dlhý 

rad zákazníkov. Marika dôkladne poumývala drez. Ostriež je sladkovodná ryba. Viktor je 

pyšný ako páv. Na olovrant sme mali vanilkový puding. Mosadz sa používa na výrobu 

šperkov. Na oceáne plávala pirátska loď. Zajtra pod domom otvoria nový obchod s hračkami. 

 

Navštívili sme Bratislavský hrad. Babička si kúpila žreb pre šťastie. Medveď prespí v brlohu 

celú zimu. Zajedz si z chlebíka! Nehádžte papieriky z cukríkov na zem! Mozog je jedným z 

dôležitých orgánov nášho tela. Babička pri vyšívaní najčastejšie používa krížikový steh. 

V zoologickej záhrade bol v klietke zavretý zúrivý lev. Pozorovali sme zaujímavý 

astronomický úkaz 

 

Lož má krátke nohy. Čln unášal prúd vody. Na atletických pretekoch sme videli aj vrh guľou. 

Mamička vždy dáva do čaju med. Hlaď mi priamo do očí! Neprekročíš prah tohto domu! 

Muchy a komáre sú nepríjemný hmyz. V lese sme našli plný batoh húb. Dnes nám zmenili 

rozvrh hodín. Kedy už pôjdeme domov? Povedz mi pravdu! Netrpezlivo čakáme príchod leta. 

 

Zajtra mi dajú dole obväz z nohy. Vyhasnutý krb bol plný dreva. Nad vrchom neustále krúžil 

jastrab. Pred obchodom čakal na svojho pána malý buldog. Na konci lúky stál veľký stoh 

slamy. Moja mama dostala nový vodičský preukaz. Teta Milka často používa červený rúž. 

Pán školník opravil prah dverí. Po turistike mám vždy obrovský hlad. Zjedz celý obed! 

 

V akváriu plávali malé rybky. Ľubko prepíš si domácu úlohu! Neďaleko močiara poskakovali 

malé žabky. Čokoláda je moja najobľúbenejšia lahôdka. Poďte mi pomôcť upratať v izbe 

neporiadok! Nehádžte odpadky na zem! Veronika rozbila krehkú vázu. Mamička si obliekla 

novú blúzku. Paľko trénuje beh cez prekážky. Na jazere bol klzký ľad.  

 

Trúbka a flauta sú dychové hudobné nástroje. Prehliadka hradu nás veľmi zaujala. Potom sme 

urobili nákup v obchodnom dome. Hračky pre deti sú čoraz drahšie. Lanovka je opäť 

v prevádzke. Sladkosti sú nezdravé pre naše zúbky. Na strome visela búdka pre vtáčiky. 

Motocyklista si poranil pri páde chrbticu. Za oznamovacou vetou píšeme bodku. 

 



Babička nám porozprávala vymyslenú rozprávku. Mali by sme chodiť pravidelne na 

prechádzky. V triede sa strhla veľká hádka. Lenka má rada pirôžky s makovou plnkou. Na 

každom tovare musí byť správna cenovka. Stratila sa mi žiacka knižka. Snažte sa písať 

čitateľnejšie. Radko si na výlete zlomil ruku. Pekárka sádže chlieb do pece. 

 

V mori neďaleko majáka plávala malá loďka. Terezka vyšľahala tuhšie cesto na koláčiky. Na 

prechádzke musíme mať psíka na vôdzke. Neďaleko lesa je zakázaná skládka odpadu. Pri 

potoku rástli nezábudky. Babka rada vyšíva a háčkuje. Sľúbte mi, že sa polepšíte! Terezka sa 

hrala s handrovou bábkou. V sobotu ideme na svadbu. Mám schôdzku v knižnici. 

 

Náš psík Bodrík si poranil labku. Cesto na tortu treba vymiešať na hladko. Hlaďte na tú krásu 

našich vrchov! Nepovedz nikomu naše tajomstvo! Na telesnej výchove hádžeme loptu do 

basketbalového koša. Dnešná písomná práca bola veľmi ľahká. Požičiaš mi obyčajnú 

ceruzku? Na stužkovej slávnosti dostali študenti zelené stužky. Snažte sa ísť rýchlejšie! 

 

Mamička umývala dlážku vlhkou handrou. Blízko mesta je nová obchádzka. V lese musíme 

nazbierať tenké halúzky. Ľubka našla v skrinke plno sladkostí. Na domácu úlohu máme 

vypočítať ťažké príklady. Okolo záhrady máme vysadené nízke kríky. V lese rada zbieram 

jahôdky a čučoriedky. Nehádžte kamene! Pred dverami máme hnedú rohožku. 

 

Robko dnes bude odpovedať z vlastivedy. Otecko mi kúpil rozprávkovú knižku. Môjho dedka 

stále pobolieva chrbát. Radko rád chodí na futbalové tréningy. Na tanieriku bola hrudka syra. 

Malú Ľubku bolí nôžka. V rieke je malá hĺbka vody. Sprievodcovi vo vlaku sme ukázali 

lístky. Veliteľ rozkázal vojakom pochodovať. Na narodeniny som dostala novú retiazku. 

 

Babka Zuzka rada pečie rôzne sladkosti. V tráve uteká ježko a žabka veselo poskakuje. Môj 

brat Rudko je malý drobček. Rád chodím so psíkom na prechádzku do parku. Zuzka si rada 

prezerá obrázkové knižky. Včera mi spadol na dlážku krehký tanierik. Pod lavicou ležal 

roztrhnutý papier. Každý večer si pozrieme v televízii rozprávku.  

 

Na neďalekom jazere plávala malá loďka. Jožkova drzá odpoveď nahnevala dedka Jozefa. 

Pod posteľou ležali špinavé ponožky. Mačička sa hrala s klbkom vlny. V tejto knižke sú 

veselé obrázky. Radka s Rudkom mali prekrásnu svadbu. Boli sme v bábkovom divadle 

v Nitre. Robko a Vladko často hrávajú futbal. V peračníku mám uložené pero a ceruzky.  



 

Na matematike sme počítali ťažké príklady. Jožko jedáva veľa sladkostí. Blízko obchodného 

centra je kultúrny dom. Babka kúpila v obchode ovocie a zeleninu. Mestom sa prehnala 

prudká víchrica. Nebolo to ľahké. Mamička má peknú hladkú pleť. Dnes ráno pred školou bol 

chodník veľmi klzký. Na výkrese som zbadal Vladkov podpis.  

 

Babka chce upliesť dedkovi sveter. Dávid pravidelne trénuje šerm. Silný dážď klopotal na 

okno. Loď kotví pri myse. Gong pomaly doznieva. Plť odplávala dolu riekou.  Mamička bude 

variť guláš. Pod stromom pobehovali deti. Anička namaľovala krásny obraz prírody. Miško sa 

udrel o roh postele. Cez cestu neutekajte! 

Hlasný potlesk utíchol. Vyľakaná myš ušla do diery v stene. Starobylý hrad stojí na vysokom 

kopci nad mestom. Náš spolužiak Jakub spieva detské piesne. Strážny pes zaštekal na 

neznámeho muža. Mesiac zapadol za vrchy. Silný dážď pokropil zem. Jurko má radosť 

z úspechu. Janka začula plač dieťaťa. Vyplašený zajac utiekol do hustého lesa. 

Pes vrtí veselo chvostíkom. Nová pec bude dobre hriať a nám bude teplo. Na neďalekej lúke 

had syčí. Zubný kaz treba ošetriť. Chorej Katke zariadili prevoz sanitkou. Pstruh pláva 

v potoku. Zabudla som odovzdať odmenu Katke. Jurko, seď rovno! Príbeh sa skončil 

nečakane rýchlo. Brloh opustili všetky medvieďatká. Tréning sa skončil nečakane rýchlo. 

Mirko, postráž brata! Patrik, lež pokojne! Okrem polievky jedz rizoto. Biela labuť letí ponad 

rieku. Celú noc sneh padá na krajinu. Kúp hrušky, slivky a jablká. Babku neustále kĺb 

pobolieva. Hneď prídem domov. Nehádž sneh do áut! Na rúbanisku neustále had sipí. Odrazu 

obraz spadol a rozbil sa.  

Rudko si udrel hlavu o roh postele. Povedz Kristínke, nech počúva ako drozd spieva. V diaľke 

na oceáne loď pláva. Večer sused prišiel k babke na návštevu. Priveď kamarátku k nám na 

oslavu. Už výťah funguje a nemusíme chodiť po schodoch. Tento nôž sa používa na krájanie 

zákuskov. Jakub sporí na nový bicykel. 

Oravský hrad stojí nad obcou Oravský Podzámok. Zľaknutý medveď ušiel hlboko do lesa. 

Nebež rýchlo, lebo zakopneš! Zubný kaz treba rýchlo ošetriť. Jedz pomaly, aby ti nezabehlo! 

Povedz pravdu a neklam! Chlieb s maslom mu zaženie hlad. Glg vody mu zaženie smäd .  

Janka namaľovala pekný obraz krajiny. Hladný havran v zobáku drží plod duba. 



Poď domov na večeru! Kúp darček pre sestričku! Príď zajtra poobede na ihrisko! Tento 

príbeh skončil šťastne. Film pred sekundou skončil. Mamička sa rozhodla upiecť koláč 

s marhuľami. Bez pomoci nezvládneš vyniesť kufor. Bež pomalšie, aby si nespadol. Boris si 

obliekol svetrík bez gombíkov. Radka svoj sľub splnila. 

Výťah  sa pohol na ôsme poschodie. Vlak meškal dvadsať minút. Vedela, že žiačka odpovie 

na otázku. Dnes sme mali päť hodín. Zaujímavý obraz sa mi mihal pred očami. Napil sa iba 

glg kakaa. Nik mu nevedel odpovedať na otázku. Štyridsať hodín sa neukázal na ihrisku. 

Schoval to pod koberec v izbe. Nad lesom sa rozprestrela hustá hmla. 

Sladký med  je dobrý na liečbu chrípky. Včera som nebola v knižnici. Musela poutierať prach 

na nábytku. Gong oznámil deväť hodín. Simonka a Mirko sa tešia na rozprávkový príbeh pred 

spaním. Raz si izbičku musíš upratať! Bez práce nie sú koláče. Keramický krčah stál na 

podložke. Poseď si s nami na chvíľu! 

Jež spí v húštine stromov. Obchod otvorili a ponúkali zľavnený tovar. Ulož hračky do 

krabice! Nejedz veľa sladkostí! Sneh sa valil na celú krajinu. Silný prúd vody Janku celú 

zmočil. Mirka opatrne prekročila prah domu. Jastrab číha na korisť. Na cintoríne je hrob 

neznámeho človeka. Pohrab lístie pred domom! Pod lavičkou sa plazil had.  

Neďaleko salaša sa pásli ovce. Nad lúkou poletovala včela a vážka. Pred obchodom na 

lavičke sedelo malé dievčatko. Pri pohľade na krv sa Evke vždy zatočí hlava. Včela pichla 

Vladka žihadlom do nohy. Môj strýko vždy rád rozpráva veselé vtipy. Je veľký vtipkár. 

Radko má vstupenky do kina na novú rozprávku. Vyrobili sme novú vtáčiu búdku.  

 

Dnes bol vonku silný mráz. Včielky pijú sladkú šťavu z kvetov a vtáčiky  veselo štebocú. 

Pred odchodom zo školy všetkých pozdravte . V škole sa sústreďte  a neskáčte druhému do 

reči. Knižky a zošity si držte v poriadku. Ceruzky v peračníku majte uložené. Medveď rád 

olizuje včelí med. V divadle hrali novú rozprávku. Tešili sme sa na návrat domov.  

Pred prechodom sa vždy pozri vpravo aj vľavo! Do školy príď včas! Na kúpalisko si 

zoberieme plavky a uterák. Pravda je, že kedysi sa žilo ťažšie. Robkovi sa pokazilo nové 

autíčko. Kúpili sme vstupenky na detský festival. V zime potrebujeme teplú zimnú obuv. Už 

sa tešíme na príchod domov.  

Všetky deti kŕmia v zime vyhladnuté vtáčiky. Včera sme s dedkom nazbierali plný batoh húb. 

Lev v klietke spokojne spal. Cez okno vletela do izby včela. Hľadala sladký nektár. Včas však 



vyletela von. Na turistiku si obuj pevnú obuv. Otecko ľahko otvoril fľašu minerálky. Na ulici 

sa strhla veľká hádka. Nepovedz to nikomu! Ľubko je vodca triedy. 

Pri vchode do triedy sa nepotkni o prah. Ak toto všetko zvládneš, čaká ťa odmena. Včera 

husto padal sneh. V prírode počuť spev vtákov. Radko je vtipný človek. Na strome boli ešte 

nedozreté a kyslé slivky. Rozprávka mala šťastný koniec. Otecko neustále pátral po pravde. 

Krivej čiare hovoríme krivka. Vchod do domu bol otvorený. 

Strýko už oddávna pasie ovce. Jožko si vykračuje hrdo ako páv. Všetci sme boli veľmi 

usilovní. Vtedy som si spomenul na svoju babku. Kráľom zvierat je lev. Keď sa vydá na lov, 

spustí taký rev, až krv tuhne v žilách. V zošite boli nakreslené rôzne krivky. 

Včera som nebola v divadle. Pravda vždy víťazí. Na obed zjedz polievku! Dedko vzal Vladka 

a mňa so sebou na plavbu po mori. Evka má novú letnú obuv. Dedko kúpil babke na 

narodeniny voňavku. Na blúzke stále visela cenovka. Na hrniec s polievkou som dala 

pokrievku. Vladko stále zabúda nosiť papierové vreckovky. 

Včera som videl na rozkvitnutej slivke včely a vtáky. Niektoré vtáčiky od nás včas odlietajú. 

Rudkovi stále tečie  krv. Včera sme postavili okolo domu nový plot. Susedove dievča je 

bystré. Na tanieri som mal horúcu polievku. Z rozhlasu sme počúvali rozprávku. Včela žije 

v spoločenstvách. Vtáky majú telo pokryté perím. 

Prístav sa začal pomaly vzďaľovať. Mocný lev silno zreval. Včera som pomáhala babičke 

v kuchyni. Lev je kráľom zvierat. Mám rád chlieb s maslom a včelím medom. Otecko kúpil 

mamičke kvetinovú voňavku. Cez rieku viedla drevená lávka. Bolo počuť veselý spev detí. Z 

jablka vyliezol malý červ. Miladku nečakane poštípala včela do ruky. 

Teta Elena nám poslala pozdrav z dovolenky. Včera sme boli na plavbe loďou po Dunaji. 

Vtáčiky majú cez zimu hlad. Od hada býva jed, od včely zasa med. Rozprávka na dobrú noc 

sa začína. Za mestom vyrástli stavby nových domov. Všimnite si aký je to krásny páv! 

Domov a rodina sa nedá kúpiť v obchode. Reďkovka je veľmi zdravá. 

Jožko so Zuzkou idú domov zo školy. Z obchodu práve vychádza staršia babka. Nesie v taške 

ťažký nákup. Zrazu sa spustil prudký dážď. Nikde sa nedalo skryť. Pomoc detí prišla práve 

včas. Tento čin priniesol všetkým sladký pocit. Pomáhal som mamičke umývať riad. V  škole 

ma rozbolel deravý zub. Na strome sedeli dva malé vtáčiky. Na obed sme si dali horúcu 

polievku..  

 



V jeseni padajú listy zo stromov. Strom sa celý od vetra rozkýval. Na zajtra predpovedali 

dážď. Nikto nepôjde na ihrisko. Všetci budú pomáhať doma. Vo voľnom čase pôjdeme na 

prehliadku mesta. Pozrieme si obnovené kostoly a obchody. V obchode urobíme nákup. 

Richard kúpi vodové farby a dosky na zošity. Dub je mohutný strom. 

 

Deti obstáli hráčov. Stryná naliala mlieko na múku. S klamstvom ďaleko nezájdeš. Pluh 

zbrázdil pole. Z obilia vyrastá burina. S prácou už skončíme. Auto spomalilo. Bez rukavíc mi 

je zima. Deti sú bezstarostné. Ryba nadskočila a odplávala z plytčiny. Včela nám dáva sladký 

med. Ocko natiera starý plot zelenou farbou. Ježko má ostré pichliače . 

 

Včera bol vonku silný mráz a padal hustý dážď. Jožko pri lyžovačke utrpel úraz. V nemocnici 

podstúpil liečbu. Dostal lieky, obväz a dedko ho odviezol domov. Babka mu v obchode kúpila 

tvaroh, chlieb a rožky. Navštívili ho spolužiaci Vladko a Zuzka. Priniesli mu rozprávkovú 

knižku. Teraz nemôže chodiť na prechádzky ani hrať futbal. 

 

Lev vyceril biele zuby. Konečne začal padať sneh. Na rysovanie potrebujeme zastrúhanú 

ceruzku. Na stene v obývačke visí pekný obraz. Páv má krásny farebný chvost. Chlapci hrali 

na trúbke peknú melódiu. Hrdzavá reťaz sa pretrhla. Rád chodím k dedkovi a babke. Na 

narodeniny som dostal kolobežku. Malá žabka skočila do mláky. 

 

Starí  rodičia  si  kúpili  nový  obraz.  Zubár mi  vytrhol  boľavý  zub. Musíme  opraviť  

zničený  plot.  Do  čaju  si  dávam   med a  citrón. Spustil  sa  prudký  dážď.  Ovocie  chodíme  

kupovať  na   trh. Mráz nám  vymaľoval  líčka. Výťah pokazil  sused  Fero. Počítač musíme  

dať  opraviť. Sľúbiť ti  to  nemôžem. Vlak zastavil  na  stanici. Obed navarila  stará  mama. 

V záhrade máme postavený nový krb. Od suseda sme kúpili výborný včelí med. Pri brehu 

kotví riečna loď. Neďaleký dom má vynovený vchod. Z vody sa ledva vydriapal na breh. 

Susedia majú na vrátach mocnú reťaz. Zakopol nohou o prah. Nehádž sklo do potoka! Na 

ulici ma pozdravil neznámy muž. Pri strome stál malý medveď a pichľavý jež. 

Nad hlavami nám preletel holub. Všetky deti kŕmia v zime vyhladnuté vtáčiky. Včera sme 

nazbierali plný batoh húb. Raz som kdesi čítal zaujímavý príbeh, ako sa olympijský víťaz 

pripravuje na ďalšiu súťaž. Na dnes predpovedali dážď. Statný lev sa vybral na lov. Deti 

rozbili hlinený krčah. Jedz pomaly! V učebnici prírodopisu je vyobrazený mozog. 



Radka vyhlásili za najlepšieho plavca. Keď sa ťa pýtajú, slušne odpovedz! Pravda je niekedy 

nepríjemná. Náš sused je veselý a vtipný muž. Jožko zakopol o posledný schod. Dal si 

poriadny glg, aby aspoň trocha uhasil smäd. Prv než vkročíš na cestu, poobzeraj sa vpravo i 

vľavo! Kôň ťahá plný voz dreva. Jež si hľadal úkryt v našej záhrade. 

Ráno do obchodu priviezli čerstvé žemle a rožky. Na nezábudke sedela vážka. Pri vstupe sa 

slušne pozdravte. Strýko Richard pasie každý deň ovce. Edko zbieral lesné jahôdky. Nová 

blúzka je Zuzke úzka. Na jabloni visel už len jeden plod. Jožko bude s oteckom natierať plot. 

Pani učiteľka nám do žiackej knižky zapísala jednotky. Krištáľová váza je veľmi krehká. 

 

Doplňovačky 

 

hokejový trénin__, silný dáž__, zaje__ si, slovíčko cven__, sto__ slamy, premyslený ťa__, 

čistý ode__, zubný ka__, vodná nádr__, prú__ vody, ovocný plo__, kuchynský dre__, dlhý 

ra__, včelí me__, vr__ guľou, pra__ dverí, nespokojný le__, občiansky preuka__, strmý 

sva__, keramický krča__, vážny dialó__, mohutný medve__, nikomu nepove__, vysoký du__ 

 

obrovský hrí__, svadobný obra__, pirátska lo__, čistá mosa__, imi__ speváka, škodlivý 

smo__, ro__ stola, tečie kr__, špinavý chlie__, prirodzený úka__, silný mu__, plo__ jablone, 

turecký me__, nerezový dre__, súčasný modelin__, obí__ mláku, precho__ pre chodcov, 

elektrický prú__, klu__ dôchodcov, kolenný kĺ__, nový obra__, rozprávkový príbe__ 

 

ľanový motú__, zaujímavý slo__, pichľavý je__, nová gará__, víťa__  pretekov, jasný 

príka__, záhadný úka__,  rastie tu ra__, rýchlo be__, rozlial sa na koloma__, červený rú__, 

pláva ostrie__, polotučný tvaro__, masá__ chrbta, záka__ vstupu, stará halu__, pomô__ jej, 

neznámy mu__, bodavý hmy__,  čerstvý chlie__, hrubý povra__, zámocká strá__ 

 

Včera bol vonku  silný mrá__ a padal hustý dáž__. Janko pri  lyžovačke utrpel úra__. Dostal  

lieky a obvä__ a dedko ho odviezol domo__. Babička mu  v obchode kúpila chlie__ a  

tvaro__. Mamička mu uvarila jahodový pudin__ . Kamaráti mu priniesli sladký včelí me__ . 

Teraz nemôže chodiť na trénin__. Ak môžem rá__ mu pomôžem. Neskôr bude chodiť na 

relaxačnú masá__. 

 



Z fontány striekal silný prú__ vody. Vojaci plnia každý rozka__. V predpovedi počasia hlásili 

silnú prietr__ mračien. Na stole je položený sklenený krča__. Na desiatu sme mali ovocný 

pudin__. Vyje__ z čokolády oriešky! Ráno som si hne__ upratala izbu. Každé mesto má svoj 

er__. Babička si zlomila bedrový kĺ__. Moja sestra má zubný ka__. Úsme__ každému 

pristane. 

 

Jaku__ko, Mila__ka, lo__ka, vychá__ka, ľa__ký, polie__ka, halú__ka, ry__ka,  suse__ka, 

prevá___ka, vl__ký, voňa__ka, retia__ka, ro__ky, vra__ček, jahô__ka, drie__ko, ceru__ka, 

chr__tica, nezábu__ka, obchá__ka, zába__ka, stono__ka   

 

Bo__ka a Ró__ka maľujú  obra__. Ľu__ko vezie nákla__.  V rieke pláva malá ry__ka.  

De__ko k nám chodí na víken__.  Strýko Ru__ko je záhra__kár.  V miske bola hru__ka syra.  

Mamička má peknú retia__ku.  Jo__ko zbiera červené jahô__ky. V žiackej kni__ke mám 

samé  jednotky. 

 

Po školských chodbách nikdy nebe__te! Za ro__kazovacou vetou píšeme výkričník. Zu__ka 

povedala ba__ke  neobyčajnú pro__bu. Mamička mi vždy trpezlivo o__povedá. Na výtvarnej 

výchove sme urobili zaujímavé perokre__by. V parku sme našli vá__ho kocúrika. Teta 

Ró__ka upiekla kre__ký koláč s jahô__kami. Ba__ka Ľu__ka a de__ko Jo__ko bývajú v 

chalúpke.  

Ba__ka  rada  pečie  kre__ké  vanilkové ro__ky.  Starší ľudia nemajú už také bystré nô__ky, 

preto im práca trvá dl__šie.  Ru__ko s Ra__kom si prezerajú obrá__kové  kni__ky o ry__kách  

a ža__kách. Tere__ka rada chodí na prechá__ky do prírody. Príroda je jej  blí__ky priateľ. 

Nazbiera sladké  jahô__ky a čučorie__ky.   

Zu__ka dostala k narodeninám obrá__kovú kni__ku. Môj brat Jo__ko dostal lo__ku do vody. 

Je na nej kre__ba námorníka. O__padky há__te do koša! Otecko dal mamičke bo__k na líce. 

Tešíme sa na vianočnú besie__ku. Ulož si na policu kni__ky! Jožko hral na trú__ke. V jazere 

je veľká hĺ__ka. V kuchyni máme novú modernú dla__bu. Bola to veľkolepá sva__ba. 

Dávi__  pravidelne sporí. Richar__  chce pomôc__  mamičke. Kúpila pomaranče a šes__  

banánov. Mamička začne čoskoro piec__  zákusky. O chvíľu bude kô__  zaplnený. Dedko mi 

dal hrs__  drobných mincí. Babka chce uplies__  dedkovi sveter. Holu__  práve odletel zo 

stromu. Hrá__  dal nečakane gól. Otecko chce kúpi__  darček mamičke. 



Jaku__  príde až z Ameriky. Mamička mi dala dvadsa__  eur. Môj bra__ Zdeno má rá__ 

pirohy s makom. Na halušky si Katka dala kúso__  bryndze. Lo__  kotví v prístave. Do kina 

prí__  autom! Odpil si len gl__ čaju. Pred školu bol hú__  detí. Na parkovisku bol zra__ 

turistov. Miško chce kúpi__ darček dedkovi. 

Gabika nevedela odpoveda__  na otázku. Na záhrade pohra__  lístie! Ulo__  hračky do 

skrinky! Schovala to po__  koberec v obývačke. Na__  lesom poletoval výr. Obcho__  otvoria 

o dvadsa__  minút. Vilko opatrne prekročil pra__  dverí. Po__  lavičkou sa niečo trblietalo. 

Kanoe prevrátil silný prú__  vody. Be__  pomoci nezvládnete vynies__  chladničku. 

Hra__  stojí na vysokom kopci na__  mestom. Ná__  spolužiak Jaku__  spieva folklórne 

piesne. Miško, postrá__  brata! Riško, le__ pokojne! Okrem polievky je__  francúzske 

zemiaky. Zubný ka__  treba ošetriť. Chorej Ľubke vybavili prevo__  sanitkou. Pstru__  pláva 

v rieke. Mirka namaľovala krásny obra__  prírody. Mirko sa udrel o ro__  postele. 

Bre__  potoka lemujú vŕby. Hrá__  dal gól. Pove__  Katke, nech počúva ako droz__  spieva. 

Príbe__  sa skončil nečakane rýchlo. Brlo__  opustili všetky zvieratká. Dnes sme mali šes__   

hodín. Mamička bude vari__  halušky. Po__  stromom poskakovali deti. Chlie__ s nátierkou 

mu zaženie hlad. Kú__ darček pre mamičku! Prí__  zajtra poobede do knižnice! 

__edeli ste, že v priebehu znášky je priemerná dĺžka života __čely asi šesť týždňov? Tri 

týždne strá__i prácou v úle a tri týždne sa __enuje zbieraniu nektáru a peľu. Aby __čely 

nazbierali 1 kg medu, musia na__štíviť až 3.000.000 k__etov. __edeli ste, že silné __čelstvo 

má približne 50000 __čiel a jedna __čela sa za s__oj ži__ot zaslúži o necelú ká__ovú lyžičku 

medu?  

Slá__ka je __eselé a skromné die__čatko. Jožkovi tiekla kr__ z nosa. Radko, rozdr__ ľad 

a daj ho do malino__ky. __táčiky majú cez zimu hlad. Sprá__ajme sa v lese ako na 

ná__šte__e. Le__ je kráľom z__ierat. Miškovi tiekla kr__z nosa. Mamička dala do čaju _čelí 

med. V zime musíme __táčiky prikrmovať. Malá Katka sedí v triede __predu. 

Ne__hodné je hádzanie odpadko__ na zem. V lese rastie __eľa stromo__. Sli__ky visia na 

strome. V nedeľu sme mali slepačiu polie__ku. Z triedy sa ozýval __eselý spe__. Z rany mi 

trochu tiekla kr__. Simonka je už veľké die__ča. Mamička mi kúpila rozprá__kovú knižku. 

__čera __ladkovi vytrhli mliečny zub. 

V žilách nám prúdi kr__. V lete si obúvame letnú obu__. Na salaši sa pasú o__ce. Otecko 

kúpil mamičke __oňa__ku. E__ka rada číta úry__ky z rozprá__ok. I__anka nemá rada veľmi 



sladkú malino__ku. I__ko zasa horúcu polie__ku. __čera sme boli na __ýlete. Na __eľkolepú 

osla__u prišli __šetci poz__aní hostia. 

Pri pohľade na kr__ sa mi vždy zatočí hla__a. Seďte ro__no! __ečer sa spustilo silné 

sneženie. Moja sestra je pekné die__čatko. __eronika napísala pozdra__ s__ojim rodičom 

z letného tábora. Slá__ka si vymyslela novú zába__ku. Na okraji mesta pokračovala 

__ýsta__ba no__ého sídliska. Prečo si nenosíš vrecko__ky ?  

 

chla___, mrá___, hrí___, be___, kl___ký, pru___ký, ťa___ká, rie___ka, ľa___ké, ža___ka, 

Zu___ka, ceru___ka, kni___ka, pria___ka, ___tedy, ___čela, die___ča, penia___tek, 

Jo___ko, bato___, Jaku___ko, hra___, trú___ka, blú___ka, Ľu___ka, mosa___, ___táčiky, 

sla___ký, kl___ko, je___ko, prechá___ka, ní___ka, kr___, dáž___, ú___ky, ba__ka 

 

Naša Ró__ka išla s ba__kou na prechá__ku do lesa. Do košíka uložila veľký hrí__ . Vysoko 

nad hlavou  im preletel jastra__ . Sr__ce im pru__ko bilo. Zrazu začuli bzučať __čely.  

Ró__kin brat Jo__ko má rád sla__ký me__ . Zrazu sa spustil pru__ký dáž__ . Na sva__ sa 

zvalil mohutný du__ . Nero__ iným to, čo nechce__, aby robili tebe. 

 

___čera u nás padal hustý sne__ . Náš pes bol uviazaný na reťa__ . Máme veľmi ní__ky 

plo__. Neďaleko je ovocný sa__. Na strome je sla__ký plo__. Počul som spe__ drozda. 

Neďaleko je__ka sa plazil ha__. Je__ko sa rýchlo zvinul do kl__ka. Je__  veľa ovocia! Mám 

pokazený zu__. Napadal  sne _   a  bol  silný  mrá _ .  Nie  som  alergický  na    _čelí  je _ . 

 

Ráno pre__ o__chodom z dom__ __šetkých pozdra__. Ak niečo chce__, pove___ prosím. Ak 

niečo dostaneš, pove___ ďakujem. Neská__ nikomu do reči. Neni__ veci okolo seba. Nikomu 

neublí___. O svojom trápení __ždy pove___ blí__kym. Hovor pra__du. Lo__ a klamstvo 

medzi slu__ných ľudí nepatrí. Na__ nikým sa nepovyšuj. Pre__ nikým sa neponižuj.  

 

Po__   spa__ ! Nehá__  o__padky! Menej je__! Neská__   z výšky! Na obrá__ku  je chránený  

__ták. Pri lese rastie košatý du__ . Kra __  je  morský živočích. Neni __  veci a    __ ždy  sa  

milo správaj k blí __ kym!  Pridaj hla __ kú  múku a sla __ ký me __ .  Pre __  ním  bola  

veľká  kalu __ .  Blí__ko domčeka tečie rieka s malou hĺ__kou. Les je samá sla__ká 

jahô__ka.   

 


