Mňamky, mňam,

teď se pustíme do vyjmenovaných slov po L…

Opakujeme:
Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý,
lýtko, lyže, pelyněk, plyš, Lysolaje (obec)
Dáváme pozor na psaní:
Mlýn (místo, kde meleme) x
Lyže ( sportovní náčiní)
x
Blýská se ( na obloze, na zrcátku)
Lyska (kačenka)
x
Vyplývat ( udělat závěr)
Lýčený (vyrobeno z lýka – taška)

mlít ( sloveso jako drtit)
ližiny ( trámy na půdě)
x blízká (nedaleká např. vesnice)
líska (oříšky, bedýnka)
x vyplivat ( pecky ze třešní)
x líčený (děj, past, obličej)

Hurá do pocvičování…. Ať to frčí!

1. Doplňte správné i, í nebo y, ý:
Nesl__šně ml__t obilí, nesl__šitelný pohyb, nedosl__chavý ml__nář,
bl__štivý pl__šek, bl__zká vesnice L__sá, pl__šový medvídek, l__zat
l__zátko, rozpl__nulé sny, l__žařský oblek, spl__vat na hladině,
pol__kač ohně, l__sty l__py, vl__dný pl__nař, prudký l__ják,
ml__nářova L__da, mal__nová zmrzl__na, královský sl__b, l__čená
kabela, pl__tvání slovy, nal__čená herečka.

2. Zakroužkujte příbuzná slova a některá zkuste sami doplnit:
Slyšet - slyšení, slýchat, slib, slyšitelný, _______________________
Mlýn - mlýnský, mlít, mlynářka, mlýnice,_____________________
Blýskat se - blýskavice, blýskot, blyštět se, blízkost,______________
Plynout – uplynulý, plivat, plyn, plíseň,________________________
Vzlykat – vzlykot, zalykat se, vzlínat,__________________________
Lyže – lyžař, lízání, lyžování, lísání___________________________

Kontrolujeme…. Ať to šlape!

1.
Neslyšně mlít obilí, neslyšitelný pohyb, nedoslýchavý mlynář,
blyštivý plíšek, blízká vesnice Lysá, plyšový medvídek, lízat lízátko,
rozplynulé sny, lyžařský oblek, splývat na hladině, polykač ohně, listy
lípy, vlídný plynař, prudký liják, mlynářova Lída, malinová zmrzlina,
královský slib, lýčená kabela, plýtvání slovy, nalíčená herečka.
2.
Slyšet - slyšení, slýchat, slib, slyšitelný, _______________________
Mlýn - mlýnský, mlít, mlynářka, mlýnice,_____________________
Blýskat se - blýskavice, blýskot, blyštět se, blízkost,______________
Plynout – uplynulý, plivat, plyn, plíseň,________________________
Vzlykat – vzlykot, zalykat se, vzlínat,__________________________
Lyže – lyžař, lízání, lyžování, lísání___________________________
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