
PRECVIČOVANIE PRAVOPISU PRE 3. ROČNÍK

Na  ded_ne  chovajú  h_d_nu. Hrmelo  a
 bl_skalo sa. Ch_til  kn_hy  a  položil  ich  na
pol_čku. V  kuch_n_  hľadal  l_žicu  a  nož_k.
Sl_mák  sa poh_buje  pomal_. Pot_chu  si
vzd_chol.  Vš_mol si  k_t_cu  ruž_  a 
tul_pánov  v  koš_ku.  Páč_li  sa nám
d_vadelné  kost_my. Čaj_k  z  lieč_vej
ž_hľavy  pil  celý  t_ždeň.



Okolo B_strice tečie b_strina. Neďaleko sa
pasie dob_tok a kob_la.  Nepoužívaj b_č!
Pob_l sa aj vázu rozb_l. Stratil nab_jačku na
mob_l. Slovo báb_ka má tri slab_ky. Brat je
neob_čajne b_strý. Najradšej má násob_lku.
Hodiny hlasno b_li. Čím chceš b_ť?  Ob_lie
dozrelo. Komáre boli neodb_tné. B_strík
urobil príb_tok pre vtáčiky.

Vybrané slová po  b



Vždy zam_ká dvere. M_ sme m_nuli
m_nerálku. M_há očami a m_ká rukami.
Dobre si to rozm_sli! Kom_nár Kam_l nie je
nam_slený. M_nule som sa šm_kol na
m_dle. M_lá M_lka sa nem_li. Zm_ja chytá
m_ši.  V okam_hu zm_zol v ob_lí. Em_l nám
urob_l šm_kačku.

Vybrané slová po  m



Je p_šný na svoje úhľadné p_smo. P_tliak si
odp_kal trest. P_tal sa na p_liny v p_vnici.
Nep_  šp_navú vodu! P_chalo ho v boku. P_r
je burina. Za op_tovacou vetou p_šeme
otáznik. Niečo ma p_chá v topánke. Našiel
dôležité sp_sy. Chutil mu p_škótový koláč.

Vybrané slová po p



Dostala retiazku z r_dzeho zlata. Z r_že
pripravila r_zoto. Str_ko R_chard je r_bár.
Mar_ka sa bojí kor_tnačky, ale pr_rodu má
rada. Pri Tor_se bolo počuť kr_k. Báli sa
r_sa. Srnka ohr_zala kr_k. Str_ná pr_pravila
br_ndzové pirohy. Sneh r_chlo pr_kr_l
krajinu. Zar_nčalo rozbité sklo. Našli hr_by
a obrali r_bezle.

Vybrané slová po  r



Drevo na ohni s_čí. S_korky sa živia
hmyzom. S_monka dostala os_pky. Na
dvore s_peli husi. Ozval sa zvuk s_rény.
K vrchu S_tno vedie chodník vys_paný
kamienkami. Na s_dlisku je nová
pos_lňovňa. Triasol sa ako os_ka, pretože
bol s_chravý deň. Páčia sa mi s_te farby.
Malé s_tko položil vedľa pres_pacích hodín.

Vybrané slová po  s



Na najv_ššom kopci zav_jali psi. V_počul si
nezv_čajný príbeh. Spadla lav_na a nič
nebolo v_dieť. Deti v_skali od radosti. Vietor
rozv_ril prach. Odložil zv_šok látky. Poznáš
prav_dlá cestnej premávky? V_žla je druh
psa. V_dra v_loví rybu aj z rozv_renej vody.
Zav_nuli bábätko do perinky. Priv_tali ho
v_borným koláčom. Z v_hliadkovej veže
v_dno v_nohrad.

Vybrané slová po v



Vybrané slová po z

Na klz_sku sa oz_val krik detí. Od únavy
z_val a bola mu z_ma. Z_stili, že je chorý.
Poz_vali hostí na večierok. Nepatrí medzi
jaz_čnice. Chce z_skať  víťazstvo
v jaz_kovednej súťaži. Často ju vyz_val, aby
nepoužívala prez_vky. Z_ps na z_mnej
bunde sa pokazil. Z_nok je pre ľudský
organizmus dôležitý.


