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Prečítaj slová v tabuľke:

Iva oči uši Imo úle učí

asi Ema Aja Elo, iba eso

Jano lepí majú koza pole voda

zuby Hana kone pešo sype sila

dedina zaletí hotely myšací pexeso

domáca koláče belasé Košice kamene

nohavice kolotoče časopisy namaľuje

zavolajú kopanice dopíšeme konáriky

narysuje papagáje počítače kominári

pagáčiky vybavujú kaleráby zalepený
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Prečítaj vetu pod každým obrázkom.

Mama varí kašu. Teta číta noviny. Ujo ide do domu.

Ruža je vo váze. Mišo píše úlohu. Pero je nové.

Šaty sú ružové. Tato pije kávu. Zajo je na poli.

Zuza má koleso. Ryba je vo vode. Dedo sedí na voze.

SKDV023.indd   12SKDV023.indd   12 10.8.2015   10:04:3310.8.2015   10:04:33



13

Prečítaj vety ku každému obrázku.

Tu sú koníky.

Koníky sa pasú.

Koníky sa pasú na lúke.

Eva je malá.

Malá Eva sedí.

Malá Eva sedí a je koláče.

Mača leží.

Milé mača leží.

Na perine leží milé mača.

To je moja bába.

Moja bába sa volá Nina.

Bábu mi kúpila moja mama.

Tu ide naša rodina.

Naša rodina ide do hory.

My máme horu radi.

Pani Nataša veľa číta.

Pani Nataša číta časopisy.

Časopisy sú zaujímavé.
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Prečítaj vety pri každom obrázku.

To je naša Maja.

Maja je veselá.

Naša Maja oberá jahody.

Urobí jahodové koláče.

Paľo maľuje.  

Aj Rišo maľuje.

Paľo maľuje jazero. 

Rišo maľuje ryby. 

Táto žena je naša suseda.

Je to teta Helena.

Teta Helena si kupuje maliny.

Maliny má rada.
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Prečítaj vety pri každom obrázku.

To je koza domáca. Je naša. Volá sa 
Líza. Líza je milá a máme ju radi. Naša 
koza rada je seno a pije vodu. Naša 
suseda má zase husi. Susedine husi sa 
kúpu v potoku.

Tu sú nové domy. Sú ružové a sivé. Za domami je hora. A tu 
je nová ulica. Tu sú úrady. V úrade robí moja mama a moja 
teta. Oco a ujo Robo sú murári. Dedo robí v hoteli.

Kučeravý Samo ide k potoku. 
Čakajú na neho kamaráti. Idú do 
lesa na huby. Ide aj ujo Vilo a teta 
Dana. Ujo Vilo si huby nepomýli.

Jelene sa pasú. Jelene žijú v lese. Sú 
vysoké. V lese žijú aj kuny, zajace 
a sovy. Deti pozerajú na zajaca. Beží 
po lese.
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Prečítaj tieto slová a slovné spojenia: 

tuhá zima, moja bába, žaba sedí, leto je horúce, deti utekajú, 
jeme melóny, misa je belasá, nové košele, banánové šupy, 
zeleninové šaláty, čokoládové rezy, gumové kolesá, davy ľudí, 
číre more, poháre na kávu, čajové ruže, jahody a maliny, pekári 
pečú, lipy a tisy, duby a buky

Prečítaj tieto vety:

Moja mama mi kúpila nové nohavice. 
Ale nohavice sú mi malé. Mama vymení 
nohavice.

Bývame v dedine. Naša 
dedina je malá ale milá. 
Žije tu celá naša rodina.

Teta Katarína má malé bábo. Bábo sa 
volá Milota. Milota rada papá. Teta sa 
teší.
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Keď spojíš ktorúkoľvek prvú slabiku s druhou a s ktoroukoľvek treťou, zakaždým 
dostaneš slovo. Každé takto prečítané slovo nájdi medzi slovami v rámčekoch 
a vyfarbi ho. Pozor, medzi slovami v rámčekoch sú aj také, ktoré spájaním našich 
slabík nevytvoríš. Tie tiež prečítaj, ale nevyfarbuj. Rovnako pokračuj v úlohách aj 
na ďalšej strane.

po  tí

za le pí

vy  zú

Vždy v každom stĺpci nájdi po jednej slabike tak, aby ti spolu vytvorili jedno 
slovo. Pospájaj tieto slabiky. Utvoríš takto tri slová. Spoj ich s obrázkami. Potom 
ich zapíš na riadok pod každým obrázkom. 

ko le no 

po pa na 

lo ru ta 

polepí

poleva

zaletí

vylezú

kolená

zalepí

závody
poletí

vylepí

vyzúva

zalezú

naletí

polezú

vyletí

SKDV023.indd   17SKDV023.indd   17 10.8.2015   10:04:4210.8.2015   10:04:42



18

ka ri ty

pe ke ne

ra me na

la ja ny

me  vi ce

za ló ce

V každom riadku je zakaždým jedno slovo napísané dvakrát. 
Nájdi ho a podčiarkni.

púpavy, púpava, pukáme, palina, púpavy, polená

kolená, kolesá, kováči, koláče, kopeme, kováči

noviny, nosiči, návyky, nálada, názory, nálada

SKDV023.indd   18SKDV023.indd   18 10.8.2015   10:04:4210.8.2015   10:04:42



19

Pri čítaní pripoj zakaždým k slabike na konci hlásku „s“. Dostaneš tak 
jednoslabičné slovo. Hneď vedľa neho prečítaj už celé slovo. Potom celé slová 
prečítaj ešte raz.

pe  pes

ku  kus

ha  has

le  les

pa  pas

li  lis

ba  bas

lo  - s los

no  nos

ry  rys 

hu  hus

ja  jas

ló  lós

pá  pás

be  bes

my  mys

ve  ves

ná  nás

vá  vás
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Teraz čítaj slová, ktoré všetky končia na „š“: 

ná  náš

vá  vás 

má  máš

je  ješ

vo  voš

vý  -š výš

kô  kôš

my  myš

pí  píš

sú  súš

dá  dáš

Tu je zopár slov, ktoré končia na „c“. Určite ich zvládneš prečítať bez problémov na 
prvýkrát. Ak by sa ti to však až tak veľmi nepodarilo, prečítaj ich znova.

bác, vec, pec, moc, noc

A tu sú zase slová končiace na „č“. Prečítaj aj tieto:

reč, peč, meč, bič, koč, nič, moč, lúč, syč, ráč

Prečítaj slová, ktoré končia na „p“:

sup, lup, kúp, cap, cep, lep, syp, ťap, dup, lúp, kop, mop, rýp
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Teraz končiace na „k“:

mak, lak, vak, býk, bok, buk, hák, jak, luk, 
mok, rak, šek, vek, sek, šik, šok, myk

Končiace na „r“:

ver, per, var, ber, dar, bar, cár, jar, ker, múr, pár, pýr, výr, syr, 
pór

Končiace na „l“:

dal, bol, mal, mel, pól, bál, val, gél, júl, kel, 
kal, val

Končiace na „ň“:

meň, peň, daň, kôň, laň

Končiace na „j“:

sej, vej, daj, maj, máj, báj, háj, jaj, loj, raj, taj

Končiace na „n“:

pán, lán, sen, ľan, syn, jún,
Ján, Fín, len, ten, von
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Prečítaj tieto slová a zelenou farbičkou podčiarkni všetky názvy zvierat:

kocúr, murár, líška, kováč, mašľa, látka, koník, balón, ježko, 
pekár, jeleň, zubár, koláč, tulák, zajac, pošta, baran, cesto, 
kapor, vesta, tuleň, zebra, závin

Prečítaj tieto slová a modrou farbičkou zakrúžkuj názvy, ktoré pomenúvajú ľudí:

banán, mesto, bobor, kočík, lekár, baník, melón, rybár, motýľ, 
tesár, tiger, šálka, vojak, pilot, kačka, hubár, kocka, herec, 
gazda, pošta, kupec, košík

Prečítaj tieto slová. Tie z nich, ktoré pomenúvajú niektorý z obrázkov, spoj spolu 
s obrázkom čiarou.

javor balík

kameň jedľa

lovec gunár

topoľ kaleráb

zámok baza

tulipán maslo

ruže zošit

marhuľa pohár

palma
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Prečítaj tieto dvojice slov. Pri každej dvojici v krátkosti povedz, čo ktoré slovo 
pomenúva.

múka – núka

koše – koče

more – mole

supy – zuby

laky – luky

komár – konár

pes – pas

kus – hus

puk – buk

mak – mok

rak – rok

dar – bar

Najprv prečítaj slová v stĺpčekoch. Potom navzájom spoj vždy po jednom slove 
alebo slovnom spojení z každého stĺpčeka tak, aby ti vznikla veta. Jednu vetu máš 
už urobenú.

Dieťa nastupujú šálka kávy.

Môj otec kreslí matematiku.

Moja sa učia do práce.

Do lietadla ide s farbičkami.

Janka je položená cestujúci

Žiaci dostala jednotku polieva kvety.

Na stole babka z diktátu.

SKDV023.indd   23SKDV023.indd   23 10.8.2015   10:04:4410.8.2015   10:04:44



24

Prečítaj tieto slová:

jačmeň, kamzík, citrón, posteľ, parník, kostol, kompót, 
lampáš, čajník, lístok, drak, stan, plaz, stop, zlom, klub, pláž, 
svet, mlyn, vlek, piesok, lievik, viaže, pôjde, vylieč, liana, 
dôvod, kôň, biela, lienka

Prečítaj tieto slovné spojenia:

veľké budovy, čistý obrus, múdry človek, zaujímavá kniha, 
dobré jedlo, milé dievča, kyslý citrón, vysoký námorník, 
hladný chlapec, mäkký chlebík, rozbitá šálka, farebné 
koberce, chutná bábovka, rozkvitnutý kvietok, krásna krajina
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