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Jméno: __________________________________________________

1. Doplň a výstižně vysvětli známá rčení a přísloví.
Má nabroušený jaz___k.
__________________________________________________________________________________________
Ševče, drž se svého kop___ta.
__________________________________________________________________________________________
Zm___lená neplatí.
__________________________________________________________________________________________
Kdo chce psa b___t, hůl si vždycky najde.
__________________________________________________________________________________________
Pálí ho dobré b___dlo.
__________________________________________________________________________________________
P___cha předchází pád.
__________________________________________________________________________________________
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Kdo se pov___šuje, b___vá ponížen.
__________________________________________________________________________________________
Lehce nab___l, lehce pozb___l.
__________________________________________________________________________________________
Jak se do lesa volá, tak se z lesa oz___vá.
__________________________________________________________________________________________
Na hrubý p___tel hrubá záplata.
__________________________________________________________________________________________
Kdo chce s vlky b___ti, musí s nimi v___ti.
__________________________________________________________________________________________
Nekupuj zajíce v p___tli.
__________________________________________________________________________________________
S___tý hladovému nevěří.
__________________________________________________________________________________________
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Veselá m___sl půl zdraví.
__________________________________________________________________________________________
Nese se v___š, než narostl.
__________________________________________________________________________________________
Řekne pravdu, jen když se zm___lí.
__________________________________________________________________________________________
Spadl z v___šně.
__________________________________________________________________________________________
Házel všechny do jednoho p___tle.
__________________________________________________________________________________________
Žije na v___soké noze.
__________________________________________________________________________________________
Přišel se svou troškou do ml___na.
__________________________________________________________________________________________
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Svrbí ho jaz___k.
__________________________________________________________________________________________
P___je mu krev.
__________________________________________________________________________________________
V___hazuje peníze oknem.
__________________________________________________________________________________________
Žene vodu na svůj ml___n.
__________________________________________________________________________________________
Má jednu kapsu prázdnou, druhou v___s___panou.
__________________________________________________________________________________________
Je chudý jako kostelní m___š.
__________________________________________________________________________________________

2. Doplň I-Í, Y-Ý.
cv___čit na kruz___ch, voz___ s p___tl___ ob___l___, strop___ s krásnými malbam___, včel___
nad květinam___, slib___ jsou chyb___, sejít se s přátel___ v neděl___, sečeme kosam___ i
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srp___, stop___ koroptv___, topol___ na návs___, v___sl___šet prosb___, zažeň hus___ do
stodol___, kos___ v___tahují žížal___, územ___ dob___tá nepřátel___, sokol___ se živí
holub___, drahokam___ září všemi barvam___, chodby zdobené obraz___, larv___ se mění
v kukl___, záhony s růžem___ a bledulem___, cvičit v nové obuv___, přilb___ chrání hlav___,
nakládat cihl___ na voz___, pohled z v___šky do údol___, knížka o pstruz___ch, želv___ a
plaz___

3. Doplň I-Í, Y-Ý.
klid v les___ch i na pol___ch, motýl___ nad květinam___, s dětm___ i učitel___, ukrýt se pod
křídl___, souboj letadel na neb___, motýl___ září jako drahokam___, v neděl___ i v ponděl___,
m___sl___vec se ps___, žížal___ patří mezi červ___, sokol___ a jestřáb___ pronásledují
holub___, lišky sl___dí za slep___cem___, hradní budov___ a nedob___tné hradb___,
automob___l zastavil na hráz___, pařez___ v les___ch, děkujeme bab___čce i dědov___,
brání se kusadl___ a žihadl___, chléb se sol___, pevné zdrav___, nakoupit dva kilogram___
sol___, k sousednímu král___, polévka s nudlem___, s veselou m___sl___, čtyři vous___
u tlam___, cv___čení na kruz___ch a se šv___hadl___, starob___lé dub___
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