Milá myšáčata, pustíme
se spolu do vaření
guláše vyjmenovaných
slov v českém jazyku.
Protože je to recept
velmi zapeklitý, tak si
je nejdříve zkusíme
zopakovat, dokořeníme
je některými vlastními
jmény, zpřehledníme si
jednotlivé ingredience
po b, l, m, p, s, v, z,
procvičíme postupně a
zahustíme rozdílně psanými slovy a pak slízneme tu báječnou chuť, že
už konečně umíme!
Tak se vrhněme na BBBBB!
Být, bydlit, obyvatel, byt;příbytek, nábytek, dobytek; obyčej,
bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka (javor), Bydžov, Přibyslav,
Hrabyně (část Ostravy), Bylany, Zbyněk
Dáváme pozor na psaní:
být ( stát nohama na zemi, existovat) x bít (ošklivě někoho tlouci)
dobývat (město, slečnu), nabývat (majetku, vědomostí), přibývat (na
váze), zbývat, ubývat
přibýt (někam se přistěhovat) x
přibít (obrázek na zeď)
bydlo (domov, příbytek)
x
bidlo (dřevená, kovová tyč)
nabýt (něco budu mít, vlastnit) x
nabít (pušku, baterii)
dobýt (město, horu, někam se dostat) x dobít (kredit,zraněné zvíře)
býlí(byliny) x
bílý(barva)
x
bílí(natírá stěny)
Kobylisy, Bystřice, Zbyšek, rostliny zlatobýl, černobýl,

A teď se malounko zapotíme, ale nakonec zvítězíme……..

1. Doplňte správné i,í nebo y, ý:
Cesta do B__džova vedla přes Přib__slav a B__lany. Hodiny na věži
odb__ly půlnoc. Zb__něk nám nab__dl zb__lý příb__tek. Karel B__lý
b__lí ušpiněné zdi nab__lo. Zásoby usušeného b__lí nám už ub__ly,
proto zase sb__ráme zlatob__l a černob__l. Vojáci těžce dob__vali
město, ale pušky si nab__jeli pořád dokola. Z B__tovan jsme se
rozjeli až do Kob__lis. Se Zb__ňkem jsme si pořídili nové b__dlo a
pro kanárka pěkné b__dýlko.

2. Do vět vložte správné slovo z následujících dvojic:
přibylo x přibilo Dítě______o dvě kila. Dítě _______obrázek na zeď.
bydlo x bidlo _______ je tyč. Bydlení zkrátíme jako__________.
nabyl x nabil ________ zlobivému klukovi. ________ velké jmění.
dobyli x dobili Horolezci _______vrchol. Naši mně _______ kredit.
býlí x bílí Taťka _______ můj pokoj. Za úplňku šli na _________.

Kontrola…..
1.
Cesta do Bydžova vedla přes Přibyslav a Bylany. Hodiny na věži
odbily půlnoc. Zbyněk nám nabídl zbylý příbytek. Karel Bílý bílí
ušpiněné zdi nabílo. Zásoby usušeného býlí nám už ubyly, proto zase
sbíráme zlatobýl a černobýl. Vojáci těžce dobývali město, ale pušky si
nabíjeli pořád dokola. Z Bítovan jsme se rozjeli až do Kobylis. Se
Zbyňkem jsme si pořídili nové bydlo a pro kanárka do klece pěkné
bidýlko.

2.
Dítě přibylo o dvě kila. Dítě přibilo obrázek na zeď.
Bidlo je tyč. Bydlení zkrátíme jako bydlo.
Nabil zlobivému klukovi. Nabyl velké jmění.
Horolezci dobyli vrchol. Naši mně dobili kredit.
Taťka bílí můj pokoj. Za úplňku šli na býlí.
Už jsme zvládli první krok…
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