SSS už je téměř konec, rychle zopakujeme, něco doučíme a budeme
vždycky vědět!

Opakujeme:
Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, sýkora,
sýček, sysel, syčet, sypat,
Sychrov (obec, zámek) Bosyně
(obec), Sýrie (stát), Sylva (dívčí jméno),syrovinka (houba)
Přidáme si několik slov cizího původu:
symetrála (osa), symbol (znak), symfonie (hudební skladba),
sympatie (náklonnost), synagoga (židovská modlitebna), systém
(pořádek)
Dáváme si pozor na psaní:
sypat (mouku)
x
sípat (při bolesti v krku)
syrový(neuvařený), sýrový (ze sýra) x sírový(ze žluté síry)
syrý (syrový, vlhký)
x
sirý (osiřelý, sám)
sysel (živočich)
x
sisal (vlákno na provaz)
sýření (srážení bílkovin) x síření (konzervace, dezinfekce sudů)
sytá (najedená dívka) x síta ( věci pro přesívání)

Teď je potřeba procvičit , co jsme se naučili:

Doplňte i, í nebo y, ý:
S__lva přinesla dvě
nová s__ta. S__ry se
vyrábějí v s__rárně.
S___slí s__náček
náhle os__řel. Zas__li
obilí a nas__tili
obyvatele. První
branku vs__til Petr.
Nachladil se a hrozivě
s __pal. Omítka měla
s__rovou barvu.
S__novec od tety
S__mony vsítil první
branku. Napište
správně s__korka a
s__ček. Dnes se
prodává čerstvá s__rová zelenina. S__mbolem České republiky je
dvouocasý lev. S__dliště U S__sla bývá centrem mladých sportovců.
Us__nal tiše a rád. V s__rných dolech se dobývá s__ra. S__sal je
textilní vlákno, které se získává z listů agáve s__salové. Venku je už
s__chravé podzimní počas__. Měs__c zapadal nad les__kem.
Olomoucký s__reček sice nedobře voní, ale patří k nejkvalitnějším
s__rům. Pos__lovna je pro s__čáka nebezpečný spojenec. Kolem
S__chrova rostly s__rovinky. Sklepy se vys__řovaly zapálenou žlutou
s__rou.

A správně jsme se zapotili…a s výsledkem jsme spokojeni…

Sy,ilva přinesla dvě nová síta. Sýry se vyrábějí v sýrárně. Syslí
synáček náhle osiřel. Zasili obilí a nasytili obyvatele. První branku
vsítil Petr. Nachladil se a hrozivě sípal. Omítka měla sírovou barvu.
Synovec od tety Simony vsítil první branku. Napište správně sýkorka
a sýček. Dnes se prodává čerstvá syrová zelenina. Symbolem České
republiky je dvouocasý lev. Sídliště U Sysla bývá centrem mladých
sportovců. Usínal tiše a rád. V sirných dolech se dobývá síra. Sisal je
textilní vlákno, které se získává z listů agáve sisalové. Venku je už
sychravé podzimní počasí. Měsíc zapadal nad lesíkem. Olomoucký
syreček sice nedobře voní, ale patří k nejkvalitnějším sýrům.
Posilovna je pro syčáka nebezpečný spojenec. Kolem Sychrova rostly
syrovinky. Sklepy se vysířovaly zapálenou žlutou sírou.
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