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1. Základní informace o terapeutickém materiálu LEGITE 

 

Terapeutický materiál LEGITE byl vytvořen k reedukaci získané poruchy čtení – alexie. 

Zaměřuje se na terapii čtení na úrovni jednotlivých slov. Jeho vznik je součástí diplomové práce 

Terapie alexie z pohledu logopeda, která vznikla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci roku 2021. 

Téma diplomové práce volně navazuje na diplomovou práci Diagnostika alexie z 

pohledu logopeda, kterou na stejné fakultě roku 2017 úspěšně obhájila Mgr. Jana Gronychová. 

Obě diplomové práce vznikaly s odborným vedením PhDr. Mileny Košťálové, Ph.D., která se 

na pracovišti FN Brno dlouhodobě věnuje terapii získaných neurokognitivních poruch. 

1.1 Teoretická východiska 

Teoretickým podkladem vytvořeného terapeutického materiálu byl kognitivně-

neuropsychologický model jazykových procesů (Cséfalvay, 2007). Tento model zobrazuje tři 

cesty čtení, z nichž každá umožňuje jiný způsob čtení slov či pseudoslov. Součástí modelu, jak 

je rovněž popsáno v uvedené podkapitole, jsou moduly zodpovědné za dílčí procesy 

dekódování a kódování slova. Právě narušení funkce konkrétních modulů a tím i některé z cest 

čtení vede ke specifické poruše čtení. Vytvořená cvičení se proto zaměřují na různé deficity ve 

čtení vzniklé na základě narušení konkrétní části procesu. 

Při tvorbě cvičení autorka vycházela z publikace Diagnostika a terapie afázie, alexie, 

agrafie (manuál) autorů Cséfalvaye, Klimešové a Košťálové (2003), která obsahuje 

diagnostický materiál Vyšetření fatických funkcí i terapeutické postupy vycházejí z KN 

přístupu. Stejně tak vychází z KN přístupu i druhá zdrojová publikace Afázia: príručka pre 

rodinných príslušníkov pacienta s afáziou autorů Wiedermann a Cséfalvaye (2011). Další rady 

a připomínky čerpala autorka z konzultací s klinickou logopedkou PhDr. Mgr. Milenou 

Košťálovou. 

Svým kognitivně-neuropsychologickým zaměřením materiál volně navazuje na 

Vyšetření fatických funkcí, které umožňuje blíže specifikovat oblasti narušení procesu čtení. Je 

tedy určen do rukou klinických logopedů, kteří jej mohou využít při terapii alexie. Jelikož každý 

typ cvičení obsahuje tři úrovně obtížnosti a v každé úrovni více úloh, je možné materiál 

využívat kontinuálně a rehabilitovat tak narušené čtení pravidelným tréninkem. Opakující se 

úlohy spolu se snadným zácvikem také umožňují po indikaci klinickým logopedem domácí 

trénink s asistencí komunikačních partnerů. 

  



1.2 Obecná struktura materiálu 

Terapeutický materiál LEGITE je rozdělen na sedm samostatných sešitů představujících 

sedm typů cvičení, každé ve třech úrovních obtížnosti, která je určená délkou slov. Každý 

terapeutický sešit začíná titulní stranou, kde je uveden název materiálu i sešitu. Pomocí ikon 

je znázorněno, zda je cvičení zaměřeno čistě na čtení, nebo jsou k jeho vypracování a 

grafickému záznamu nutné psací potřeby. Na druhé straně se nachází vymezení oblasti, na 

kterou se dané cvičení zaměřuje, dále pokyny k vypracování, popřípadě zácvik, pokud to 

zadání vyžaduje. Jsou zde také uvedeny další možnosti a návrhy, jak lze se sešitem dále 

pracovat. Tyto další návrhy se mohou zaměřovat i na jiné oblasti, než je uvedená cílová oblast 

cvičení. 

Zbylé strany jsou věnovány samotným cvičením, které jsou seřazeny podle úrovně od 

nejjednodušších (úroveň 1) po nejtěžší (úroveň 3). Tam, kde je to vzhledem k povaze cvičení 

potřeba, jsou na konci každé úrovně vypsány správné odpovědi zadaných úloh. 

1.3 Názvy se sešitů a jejich zaměření 

1. Třídění slov a pseudoslov 

• ortografický vstupní lexikon 

2. Čtení pseudoslov 

• grafémo-fonémový převod 

3. Výběr správně napsaného slova 

• ortografický vstupní lexikon 

• sémantický systém 

4. Kategorizace 

• sémantický systém 

5. Asociace 

• sémantický systém 

6. Tvary slov 

• ortografický vstupní lexikon 

• ortografický výstupní lexikon 

7. Doplňování písmen 

• ortografická analýza 

• ortografický vstupní lexikon 

• grafémo-fonémový převod 

• ortografický výstupní lexikon 

• ortografický výstupní zásobník 

  



2. Charakteristiky cvičení 

Na následujících stranách budou popsána jednotlivá cvičení, jejich zaměření, formát, 

obsah a další možnosti práce. Je důležité ještě jednou zmínit, že navrhovaná rozšíření práce 

s materiálem slouží spíš jako inspirace a nabídka jiného využití materiálu, tyto návrhy ale 

nenaplňují hlavní zaměření cvičení. 

2.1 Třídění slov a pseudoslov 

Cvičení je zaměřeno na tzv. lexikální rozhodování. Odehrává se v oblasti 

ortografického vstupního lexikonu, který obsahuje ortografické lexikální reprezentace slov, 

tedy ortografickou podobu slov, které daná osoba zná. Jelikož proces analýzy slov probíhá 

paralelně, do lexikálního rozhodování se může zapojovat také sémantický systém. Pokud 

ovšem dojde při poškození mozku k jeho narušení, lexikální rozhodování může probíhat i bez 

jeho zapojení. Při čtení slov nahlas se rovněž zapojují moduly, které se nacházejí za 

sémantickým systémem – fonologický výstupní lexikon a fonologický zásobník. Při jejich 

narušení může docházet k chybnému čtení slov, přestože pacient určil slova správně. 

V takovém případě lze hlasité čtení vybraných slov vynechat. 

Cvičení je formátováno do podoby tabulky, která obsahuje sadu slov a pseudoslov. 

Úkolem pacienta je z prezentovaných slov vybrat a nahlas přečíst pouze slova. K tomu slouží 

slovní instrukce: „V tabulce se nacházejí slova (mají v českém jazyce význam) a také takzvaná 

pseudoslova (nemají v českém jazyce význam). Vyberte pouze slova a nahlas je přečtěte.“ 

Pokyn je doplněn zácvikem, ve kterém jsou uvedeny tři příklady slov a tři příklady pseudoslov. 

Nabízí se také rozšíření původního zaměření cvičení. Vybraná slova lze například třídit 

dle slovních druhů, dále je možné číst nahlas nejen slova, ale i pseudoslova. Pacient může také 

vyhledávat ve slovech zvolené písmeno. 

2.2 Čtení pseudoslov 

Cílem cvičení je posilování čtení pomocí grafémo-fonémového převodu, jinak také 

sublexikální cesty čtení, o které se čtenář opírá v případě čtení pseudoslov. Při jejich čtení 

totiž nelze využít ani informací z ortografického vstupního lexikonu, ani sémantického 

systému, dochází pouze k přímému převodu grafémů na fonémy. 

Pseudoslova v úloze jsou pro lepší přehlednost uspořádána v tabulce. Pacient dostává 

pokyn: „V tabulce se nacházejí takzvaná pseudoslova (nemají v českém jazyce význam). 

Přečtěte tato pseudoslova nahlas.“ Rozšířením stávajícího úkolu může být například rozvoj 

představivosti pacienta – hledání slov, která se jsou podobná pseudoslovům v tabulce 

(například kobár → komár), nebo přisuzování významu pseudoslovům dle subjektivních 

asociací. Tento sešit neobsahuje stránky se správným řešením úloh. 

 



2.3 Výběr správně napsaného slova 

Tento sešit je zaměřen na porozumění slovům prostřednictvím modulů ortografického 

vstupního lexikonu a sémantického systému. V nich dochází nejprve k lexikálnímu 

rozhodování a následně v sémantickém systému k přiřazení významu, který se bude shodovat 

s nabízeným obrázkem. Cílem cvičení je vybrat správnou variantu slova mezi jeho podobnými 

variantami. Ty jsou tvořeny především záměnami písmen a slabik, nahrazením písmene 

vizuálně podobnou variantou a podobně. Mezi nesprávnými tvary se nacházejí pseudoslova i 

slova. 

Každé cvičení je složeno z obrázku a šesti variant slova, které obrázek pojmenovává. 

Slovní instrukce zní: „Vyberte správnou variantu slova znázorněného na obrázku. Slovo poté 

nahlas přečtěte.“ Cvičení je možné rozšířit například identifikací a popisem chyb v nesprávných 

variantách. 

2.4 Kategorizace 

Sešit obsahující cvičení s názvem Kategorizace se zaměřuje na třídění slov na základě 

jejich významu. Tento úkol má na starosti sémantický systém. Pracuje se zde se s pojmem 

nadřazené slovo a také se slovy souřadnými. 

Cílem cvičení je pojmenovat společnou sémantickou kategorii a identifikovat slovo, 

které do této kategorie nepatří. Pacient pracuje dle pokynu: „Pro skupinu slov najděte společné 

pojmenování neboli slovo nadřazené. Doplňte toto slovo do rámečku. Jedno slovo však do 

skupiny nepatří. Najděte jej.“ Součástí zadání je také zácvik, který ukazuje, jak se zadáním 

pracovat. Rozšířením stávajícího úkolu může být hledání slov, které patří do stejné sémantické 

kategorie, tedy sémantická verbální fluence, u některých kategorií (například vlastní jména, 

jídlo) můžeme zvýšit obtížnost použitím současně fluence sémantické i fonemické. 

2.5 Asociace 

Asociační cvičení se zaměřuje na významové vztahy mezi slovy a spadá do oblasti 

sémantického systému. Cvičení pracuje s asociacemi, které se pojí k zadanému slovu, a také 

s kategorizací na základě slovních druhů. Nabízená slova patří do kategorie podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves. Přestože součástí tohoto sešitu je i řešení úloh, asociace mohou být 

velmi subjektivní, a proto je doporučeno hodnotit výsledky spíše na základě zdůvodnění 

pacienta. 

Cvičení je tvořeno výchozím zadaným pojmem a tabulkou obsahující sadu slov. Úkolem 

pacienta je označit všechna slova, která podle něj s výchozím pojmem souvisí a tato slova 

roztřídit dle slovního druhu. Odlišení jednotlivých kategorií je možné barvami nebo jinou 

značkou (není nezbytné striktně dodržet barvy, či typ značení uvedený v zadání). Zadání 

cvičení je následující: 

„Najděte v tabulce všechna slova, která souvisejí se zadaným slovem. Nalezená slova 

rozdělte do třech skupin. 



Podstatná jména neboli slova, která označují osobu, zvíře, věc nebo jiný objekt 

(odpovídají na otázku „Kdo? Co?”), zakroužkujte nebo označte modrou barvou. 

Přídavná jména neboli slova, která popisují vlastnosti zadaného slova (odpovídají na 

otázku “jaký je?”), podtrhněte dvěma čarami nebo označte červenou barvou. 

Slovesa neboli slova, která vyjadřují činnost nebo děj (odpovídají například na otázku 

“co dělá?”), podtrhněte jednou čarou nebo označte zelenou barvou.“ 

Po zadání následuje zácvik, který názorně zobrazuje možné způsoby značení slov. 

Možným rozšířením práce s materiálem je tvorba dalších asociací, ať už ve vztahu 

k původnímu slovu, nebo formou řetězce volných asociací, dále také tvorba vět či slovních 

spojení na základě dříve vybraných slov z tabulky. V případě, kdy je omezena jemná motorika 

a grafomotorika pacienta, je také možné tabulku rozstříhat na jednotlivá slova a slova třídit 

fyzicky, při práci s rozstříhanou tabulkou lze také upravovat počty nabízených slov.  

2.6 Tvary slov 

Cvičení z oblasti stavby slova neboli morfematiky se zaměřuje na gramatickou 

správnost tvarů slov. Zapojuje se zde ortografický vstupní lexikon a ortografický výstupní 

lexikon. Z uvedených dvojic výrazů je vždy jeden výraz správný. Určení správného tvaru slova 

se opírá o předložku nebo základní číslovku, která se ke slovu pojí. 

Obsahem každého cvičení je pět dvojic výrazů. Pacient každou dvojici posuzuje 

nezávisle na ostatních a vybírá správnou variantu dle pokynu: „Ze zadané dvojice výrazů 

vyberte ten, který je ve správném tvaru.“ Zácvik je součástí zadání. Cvičení lze rozšířit 

uplatněním výrazů ve větách. 

2.7 Doplňování písmen 

Ve cvičení Doplňování písmen se terapie zaměřuje na oblast ortografické analýzy, 

která slouží k identifikaci písmen a na oblast ortografického vstupního lexikonu, který 

zajišťuje lexikální rozhodování. Dále se zapojuje také grafémo-fonémový převod, 

ortografický výstupní lexikon a ortografický výstupní zásobník. Kromě samotného 

doplňování písmen je součástí cvičení i lexikální rozhodování, které možnosti cvičení rozšiřuje. 

Toto cvičení jako jediné užívá pouze velká písmena ve všech třech úrovních. Obtížnost v tomto 

cvičení také není rozlišena pouze délkou slova, ale v úrovni 3 také navýšením počtu výskytů 

písmena ve slově na více než jedno. 

Hlavním úkolem pacienta je dopsat zadané písmeno na vynechané místo do slov a dále 

již zmiňované lexikální rozhodování. Instrukce zní: „V následujících slovech a pseudoslovech 

(slovech, která nemají význam) je vynecháno vždy stejné písmeno. Doplňte písmeno do slov i 

pseudoslov a přečtěte je nahlas. Vyberte ze seznamu všechna slova.“ V zácviku jsou obsaženy 

příklady slov a pseudoslov. Obtížnost cvičení lze zvýšit tím, že pacient nebude písmena do slov 

vepisovat, ale doplní je přímo během hlasitého čtení. Další možnosti práce s materiálem jsou 

například opis slov a pseudoslov, či hledání dalších slov, která obsahují zadané písmeno. 
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LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

TŘÍDĚNÍ SLOV A PSEUDOSLOV

Zaměření cvičení:
Lexikální rozhodování – oblast ortografického vstupního lexikonu

Pokyny:
V tabulce se  nacházejí  slova (mají  v  českém jazyce význam) a  také takzvaná
pseudoslova (nemají v českém jazyce význam). Vyberte pouze slova a nahlas je
přečtěte.

Zácvik (jak na to):
BOTA, ČERNÝ, LÉTAT – slova
SALBA, FOULIT, RESNÝ – pseudoslova

Další možnosti práce s materiálem:

Třídění slov dle slovních druhů
Čtení pseudoslov nahlas
Vyhledávání zadaného písmene ve slovech



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 1

REČNÁ STONA

ŠEST KRÁSA

KOULA ZÁVOJ

AUTO HOULA

KÁN GRT

JAB OKO

PRST LOVO

LÍPA LOUS

PÁKLO NULA

MOCÍN POT

SLOUP ZÁDA

NOHA AUK

KOMÁL OBVAZ

SRDCE KONDA

VONE HLAVA
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Cvičení 2

ZEPÍL SPODE

NOC CELIT

PSÁT PRÝK

DRMOH PĚT

ČTYŘI ČAJ

JAB OBVAZ

HOTEL DELŠÍ

LAKON SLOUP

PLIT ZÁDA

ÚTOK ČEBR

POTÁK SÁR

KUČA PRŠET

ZÁVOJ DOMÁK

SLAJ HLAVA

DESET STŘEŠ
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Cvičení 3

JAB VLAS

STŘEŠ LEDEN

POTÁK BLÁTO

BYLÁN ZÁVOJ

POSEL BULDA

POKUL AUTO

DOMOL PÁTEK

CELIT SMRK

PÁKLO HOTEL

KONDA PRNÁ

AGALA PRST

OBĚD PLIT

KOPÁK SPODE

LOUKA STARÝ

TŘI ČÍST



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 4

ESTR BOLÍN

CELIT BALKO

PAUŠ ZÍN

SLOVO PLIT

ÚTOK NŮŽ

NULA HLAD

KOULA SPÁT

STEŽ KOMÁL

NOHA PON

STARÝ ZABÝ

PRÝK ŽÍZEŇ

KROL VÁLEC

RUKA LEDEN

HNĚDÁ AUK

DEVĚT ČTYŘI
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Cvičení 5

CHLÉB ZÍN

SPODE LEDEN

BULDA GRT

BOJ PRNÁ

ESTR SLOVO

MODRÁ PĚT

STRŮJ VLIP

KOMÁL PALÍK

ŠKOLA DOMÍN

PEPŘ SEDĚT

HOULA AGALA

ŠEST VÁLEC

ČTYŘI MOCÍN

NULA POT

JAB POSEL
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Cvičení 6

OLT POTÁK

OPRAM KÁVA

AUK SPODE

DŮLA POT

AUTO RÁŠ

RÁDIO PRST

SLAJ KROL

KOMÁL LAKON

KOULA DELŠÍ

KONDA KOZA

STEŽ LEDEN

GUJKA RUKA

NŮŽ SLOVO

PSÁT DEN

ČÍST HNĚDÁ
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Cvičení 7

KROBA KOMÁL

ŽLUTÁ GUJKA

KOMIT OSEL

STEŽ HOULA

NŮŽ DEVĚT

BOTAT PLIT

VLIP HNĚDÁ

ČPÁT VODA

KONDA ESTR

PŘIT ŠKOLA

ZÁDA KRÁSA

KROL FRÁL

DVA PSÁT

DESET PĚT

BOJ LOUKA



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 8

KINO SLAJ

OPRAM HLAD

POKUL PRŠET

REČNÁ BALKO

STŘEŠ BOTAT

ÚNOR HOUT

GRT MOCÍN

MRAKY PALÍK

ZÁKON POŠNÝ

BOLÍN LŽÍCE

BOD OSEL

ŘÍJEN DOMÁK

POSEL ŽÍZEŇ

SEDĚT DVA

ESTR NOC
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Cvičení 9

FIGA STEŽ

JAB KOZA

PÁTEK BŘE

POKUL HOUT

BOLÍN SÁK

PRST DEVĚT

POTÁK SMRK

POSEL LAKON

VODA KOULA

OVOCE ZÁKON

ŠKOLA BOJ

SPODE REČNÁ

SPÁT ÚTOK

HLAD RÁŠ

MRAKY DOMÁK
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Cvičení 10

SEDM NOHA

SÁK KOMÁL

ŠEŠÍK SLOVO

NOC OBVAZ

AT GRT

SÁR STŘEŠ

KOMIT ČTYŘI

LÍPA POKUL

FRÁL DUCH

PRNÁ OKO

FOL ČEBR

KÁVA LOUS

MRAKY ŽÍZEŇ

ČÍST KRÁSA

OPRAM BLÁTO
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Cvičení 11

HNĚDÁ JAPEN

POSEL SÁK

ÚNOR ČÍST

POTÁK KINO

RÁDIO DUCH

NOC PÁKLO

FIGA VÁLEC

PRŠET FOL

GRT BALKO

NULA KROBA

KOMÁL DOMOL

ZÍN POKUL

ŽÍZEŇ ČPÁT

HLAD ČEBR

SLOUP OKO



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 12

ŠKOLA MOST

FIGA LEDEN

RÁDIO OBĚD

KOULA STRŮJ

REČNÁ AT

KODLA PALÍK

SEDM KOMÁL

SPÁT CHLÉB

SÁR DRM

DUCH DEN

PRST PÁTEK

ŘÍJEN KOPÁK

LŽÍCE DUBEN

JAPEN OLT

PRÝK SLAJ



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 13

DOMOL KOZA

KONDA ZNOS

DUCH BULDA

OBĚD DOMÁK

NOC CELIT

ČÍST OKO

PRÝK ÚTOK

PLIT VLAS

AUK ČAJ

HLAVA DVA

KROBA HOLAT

ZÁDA SLOVO

PALÍK POŠNÝ

OBVAZ JAB

ZULKA ZÁKON



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Cvičení 14

ŠEŠÍK ZÁKON

ŠKOLA ZÁŘÍ

ČÍST HÁMEL

OBRAZ KONDA

BLÁTO LÍPA

STARÝ KOPÁK

FRÁL DUBEN

PEPŘ BYLÁN

BULDA VLAS

BŘE KOULA

HLAD LAKON

PÁKLO FIGA

BOJ ZNOS

POŠNÝ PAUŠ

VÁLEC PSÁT



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 1

Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. noha, srdce, šest, krása, sloup, závoj, nula, hlava, auto, záda, lípa, prst, oko, pot, obvaz
2. psát, obvaz, delší, hlava, hotel, sloup, závoj, noc, útok, pršet, záda, čaj, pět, čtyři, deset
3. auto, prst, leden, tři, závoj, smrk, starý, pátek, louka, bláto, vlas, hotel, oběd, posel, číst
4. leden, hnědá, slovo, starý, spát, devět, ruka, útok, hlad, nůž, nula, válec, čtyři, noha, žízeň
5. škola, pepř, pět, šest, modrá, chléb, posel, leden, boj, sedět, slovo, válec, čtyři, nula, pot
6. leden, číst, nůž, psát, rádio, auto, delší, pot, den, koza, hnědá, ruka, slovo, káva, prst
7. škola, voda, louka, deset, nůž, žlutá, dva, hnědá, psát, devět, pět, krása, boj, osel, záda
8. pršet, únor, posel, noc, kino, bod, žízeň, sedět, mraky, zákon, hlad, lžíce, říjen, osel, dva
9. pátek, škola, posel, zákon, boj, devět, prst, smrk, spát, ovoce, mraky, voda, koza, hlad, útok
10. sedm, krása, čtyři, oko, obvaz, noha, žízeň, slovo, lípa, káva, bláto, noc, číst, duch, mraky
11. posel, žízeň, rádio, sloup, kino, nula, hlad, únor, válec, číst, oko, noc, hnědá, duch, pršet
12. duch, sedm, rádio, leden, spát, pátek, říjen, oběd, den, škola, chléb, prst, most, duben, lžíce
13. zákon, obvaz, duch, vlas, hlava, noc, koza, dva, slovo, oko, číst, záda, útok, čaj, oběd
14. bláto, září, hlad, starý, boj, zákon, obraz, pepř, lípa, duben, vlas, škola, válec, číst, psát



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 1

frolný šotopit

jajelík paprika

smutek pýrous

polčit přítel

storba poslič

snolit zábava

kašlat kropál

vrousák číjemný

bolest kramela

mezera naučit

začátek plakát

fialová poledan

sasálek veselý

kostel kolébka

psočín tabulka



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 2

fialová šotopit

brésatý pondělí

kašlat kropál

pavouk foleník

kráhula odletět

sasálek praskat

jatebna sbalín

semafor obchod

ohrada kolébka

podálek rychlý

poledne číjemný

utíkat květina

krocíl storba

středa poslič

jajelík snolit



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 3

náměstí jelkena

kostán umývat

smolína hodinky

barnot sádola

středa krocíl

mluvit žirafa

holikáč copito

podálek slunce

pavouk spetek

březen dálnice

plakat manosek

mezera frolný

naučit příkaz

půlnoc polčit

čičana komník



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 4

hodinky minuták

nemocný sobota

spetek polčit

vesnice protík

zavírat dožíleň

kramela kašlat

dálnice červen

plakat zebník

medlina jelkena

bolína smělko

smutek komník

sporek naučit

fromoun hodiny

kropka záclona

paprika osmička



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 5

kráhula poledne

psočín spetek

gorila peřina

čtvrtek jojoma

odlepit žirafa

chlupák stolen

posílat podálek

sbalín neděle

poleták podálka

dálnice nemocný

hroboud náměstí

stopal kavárna

březen bosení

sobota smolína

broscíř zelená



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 6

doumava dožíleň

smolína smělko

břicho ponorka

pýrous stabrat

ohrada poleták

sobota bolest

bosení slunce

veselý smutný

zavírat kašlat

polčit poledan

vesnice kanolík

kolébka poslič

dálnice grotole

vyučený pavouk

čičana slimina



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 7

bosení morotáž

krocíl latrono

paprika snídaně

odletět kořáček

bodulík květina

svačina smolína

foleník osmička

poleták velena

pěnětec červen

praskat hodinky

odlepit stabrat

otevřít ponorka

půlnoc snolit

doumava hroboud

kavárna mezera



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 8

praskat terasa

stabrat pýrous

joulek ohrada

hrodec poledne

kanolík doumava

zavírat sobota

chlupák sasálek

volant spetek

copito smutný

plakát pavouk

zábava hodiny

latrono medlina

slimina okenice

rychlý semafor

manosek koložík



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 9

odletět břicho

poslič snídaně

psočín stolít

medlina vesnice

posílat hrneček

hodiny snolit

storba veselý

poleták pondělí

fromoun polčit

dožíleň spálava

záclona odlepit

holikáč bolest

číjemný obchod

broscíř sporek

kolébka okurka



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 10

slunce doumava

neděle zavírat

číjemný hroboud

bolomný rychlý

kostel kořáček

jajelík příkaz

sádola ponorka

malovat mluvit

minuták sporek

copito poradit

smělko okenice

slimina zástěra

komník smolína

odletět hrodec

utíkat snídaně



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 11

slunce pěnětec

uklidit smutek

stolen náměstí

večeře peřina

březen kropál

balůček červen

polčit kořáček

bosení brésatý

zástěra latrono

fromoun snolit

kolébka půlnoc

poledne jajelík

kramela okenice

zábava příkaz

copito tasinka



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 12

barnot kašlat

hodinky ohrada

vormit okenice

otevřít brésatý

bolest kropka

poradit fromoun

poledan odlepit

obědvat slimina

smělko koložík

velena podálka

smolína hodiny

tabulka stálava

kostel červená

morotáž volant

osmička sasálek



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 13

poledne bolína

květen volant

manosek ponorka

kašlat rychlý

kropka spálava

snolit vyučený

zástěra jatebna

hrodec vormit

utíkat krábit

půstole sbalín

balůček kramela

barvír novinka

semafor poradit

malovat mluvit

zelená komník



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 14

pondělí sbalín

podálka dožíleň

nemocný copito

stolít kramela

paprika zelená

novinka pýrous

koložík okurka

kanolík dálnice

červená okenice

chlupák zebník

půstole volant

balůček mluvit

osmička stolen

přítel plakát

sasálek neděle



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 2

Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. naučit, paprika, mezera, přítel, tabulka, kašlat, bolest, kolébka, fialová, plakát, zábava, kostel,
začátek, veselý, smutek
2. kašlat, květina, praskat, rychlý, pondělí, poledne, utíkat, kolébka, ohrada, pavouk, fialová, odletět,
středa, semafor, obchod
3. naučit, slunce, březen, pavouk, dálnice, žirafa, hodinky, mluvit, příkaz, náměstí, středa, půlnoc,
plakat, umývat, mezera
4. zavírat,  smutek,  červen,  dálnice,  plakat,  záclona,  sobota,  hodinky,  hodiny,  paprika,  osmička,
kašlat, vesnice, naučit, nemocný
5.  dálnice,  gorila,  odlepit,  poledne,  žirafa,  peřina,  nemocný,  čtvrtek,  sobota,  březen,  kavárna,
zelená, posílat, náměstí, neděle
6.  dálnice,  kolébka,  zavírat,  bolest,  kašlat,  slunce,  ponorka,  vyučený,  smutný,  sobota,  vesnice,
ohrada, veselý, břicho, pavouk
7. červen, ponorka, snídaně, osmička, odletět, otevřít, půlnoc, hodinky, květina, paprika, svačina,
mezera, praskat, kavárna, odlepit
8. ohrada, hodiny, sobota, volant, poledne, zavírat, zábava, praskat, smutný, rychlý, plakát, semafor,
terasa, pavouk, okenice
9.  snídaně,  vesnice,  posílat,  břicho,  pondělí,  kolébka,  záclona,  okurka,  odlepit,  hodiny,  bolest,
hrneček, veselý, obchod, odletět
10.  rychlý,  kostel,  slunce,  neděle,  malovat,  zástěra,  poradit,  odletět,  utíkat,  snídaně,  mluvit,
ponorka, zavírat, okenice, příkaz
11.  příkaz,  slunce,  zástěra,  večeře,  náměstí,  poledne,  peřina,  okenice,  kolébka,  červen,  uklidit,
smutek, březen, zábava, půlnoc
12. bolest,  ohrada, poradit,  tabulka,  odlepit,  osmička,  hodiny,  kašlat,  obědvat,  volant,  okenice,
hodinky, červená, otevřít, kostel
13. semafor, poledne, volant, novinka, kašlat,  rychlý, květen, utíkat,  ponorka, vyučený, zástěra,
zelená, mluvit, poradit, malovat
14. volant, plakát, neděle, okenice, nemocný, okurka, dálnice, paprika, novinka, červená, zelená,
mluvit, pondělí, přítel, osmička



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 1

automechanik stamelený

přehrada přemýšlet

listopad brodolysatý

dolajenek vyhledat

posotránek spolodes

dobosterený krábeselka

kanalíček jízdenka

hoprousek benadela

prostlínat televizní

monobesatý prezident

podmínka nakoupit

knihovna významný

zmrzlina stokrasa

domeselný skoráneč

mechanik nemocnice



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 2

pořešník strádelka

konvička popelnice

zazpívat slunečník

hadalouk skoráneč

monobesatý nemocnice

frusulit podeláček

delinerit hrošostřežný

levanočka televize

prezident ukazovat

znobolit automatický

pracovna přehrada

komolesno zápisník

zmrzlina bosoukat

posotránek přikálešný

nakoupit vymalovat



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 3

hadalouk pozaloun

hrošostřežný probudit

koncertní prezident

chrotouš katedrála

televizní domeselný

automatický přísloví

pobíleček ponalemný

listopad vyzkoušený

podeláček vymalovat

kobolemitóza sídliště

moulačko prosinec

potrader elektřina

automechanik vidlička

spolimný pochoulízný

příslipný spolodes



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 4

velkoměsto komolesno

podmínka listopad

pochoulízný stroblit

strádelka dostřežák

televize probelce

katedrála profilič

promyšlený zdravotní

příslipný balezelina

přístroj spočelník

konvička prostěradlo

delinerit potrader

zmrzlina hrošostřežný

brodolysatý skladiště

podogrušec návštěva

matematika opravený



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 5

zazpívat zastávka

bosoukat kopretina

ukazovat stamelený

vymalovat prostlínat

pampeliška mnalajka

přísloví podogrušec

ministerstvo domeselný

neumlýkat potrader

táborník nástěnka

dolinista hoprousek

vidlička znobolit

stohomal slunečník

gramofon delinerit

zákaznice hospodářství

plonodráb přítolík



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 6

oranžová dinosaurus

spočelník prástace

vidlička procházka

přikálešný nemocnice

brostárna zápisník

spolodes probátko

hospodářství přemýšlet

oříškový zákaznice

benadela nástěnka

frusulit levanočka

ministerstvo storokrás

zazpívat jízdenka

podlíkat stokrasa

hadalouk prostela

stamelený ukazovat



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 7

brostárna rostlina

prezident fotografovat

borovice prostlínat

spopílet hoprousek

protomálek ošetřovatelka

probánět kobolemitóza

významný vyhledat

fotografie krábeselka

domeselný velkoměsto

pracovna pedlanelín

popelnice elektrárna

automechanik dolajenek

nástěnka hospodářství

parkodínko stohomal

ponalemný zemánelek



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 8

vymalovat jízdenka

ukazovat chrotouš

vystupovat červenec

pampeliška spořálet

zápodálna potestení

podnolomek pokásemečný

automechanik opravený

probelce velikonoční

ošetřovatelka spoteční

brostárna podeláček

procházka katedrála

frusulit pobíleček

přísloví rostlina

stamelený protomálek

dinosaurus spočelník



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 9

klopátko krábeselka

konvička přístroj

podmínka delinerit

mechanik fotografie

pravítko stokrasa

znobolit spočelník

sklenice matematika

dolajenek červenec

brodolysatý hoprousek

zápisník strádelka

bosoukat pracovat

procházka velikonoční

profilič velkoměsto

hadalouk prostlínat

potestení zastávka



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 10

stamelený oranžová

skladiště prostela

nemocnice popelnice

návštěva automatický

krábeselka potestení

přístroj spolimný

spolodes pracovat

vymalovat přítolík

pobíleček brostárna

zastávka pořešník

nakoupit spopílet

konvička zelenina

červenec přismátko

dobosterený probánět

sklenice profilič



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 11

katedrála prostěradlo

komolesno přemýšlet

delinerit televizní

fotografovat probátko

dolajenek zemánelek

knihkupectví pokásemečný

matematika spopílet

ukazovat stohomal

nemocnice zavazadlo

příbuzný sklenice

vystopovat stamelený

podeláček spolodes

potestení protálet

zamolený nástěnka

přítolík fotografie



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 12

ponalemný pozaloun

pobíleček nemocnice

potestení pracovna

kobolitý postalej

jízdenka prostela

skoráneč přemýšlet

podogrušec kobolemitóza

zmrzlina katedrála

restaurace komolesno

vyhledat fotografovat

významný oranžová

prostlínat storokrás

plonodráb zápisník

rostlina zákaznice

dolajenek skladiště



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 13

spoteční probátko

stokrasa knihovna

prezident přiklepík

borovice pasagura

spolimný zdravotní

ponalemný dinosaurus

podnolomek zápisník

domeselný storokrás

přísloví skladiště

automechanik televizní

knihkupectví zemánelek

nástěnka profilič

benadela nadřízený

chrotouš vidlička

plonodráb vymalovat



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 14

spopílet elektrárna

balezelina zápisník

zákaznice nadřízený

vyhledat fotografie

restaurace spoteční

krábeselka soudátko

koncertní zastávka

pravítko probelce

skoráneč pokásemečný

prostěradlo podlíkat

zdravotní postalej

bosoukat komolesno

posotránek listopad

konvička velkoměsto

protomálek stokrasa



LEGITE: Třídění slov a pseudoslov Úroveň 3

Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. nakoupit, mechanik, podmínka, prezident, knihovna, významný, nemocnice, přehrada, vyhledat,
zmrzlina, automechanik, televizní, přemýšlet, jízdenka, listopad
2. konvička, pracovna, popelnice, automatický, nemocnice, přehrada, slunečník, nakoupit, zápisník,
televize, ukazovat, zmrzlina, zazpívat, vymalovat, prezident
3. sídliště, vyzkoušený, automechanik, listopad, prezident, prosinec, koncertní, katedrála, televizní,
automatický, přísloví, vidlička, elektřina, probudit, vymalovat
4. televize, prostěradlo, zmrzlina, velkoměsto, konvička, opravený, zdravotní, listopad, skladiště,
katedrála, přístroj, návštěva, matematika, promyšlený, podmínka
5. gramofon, vymalovat, zastávka, ukazovat, kopretina, nástěnka, vidlička, pampeliška, zazpívat,
ministerstvo, zákaznice, přísloví, hospodářství, slunečník, táborník
6. nástěnka, jízdenka, vidlička, nemocnice, zákaznice, ukazovat, oranžová, oříškový, ministerstvo,
dinosaurus, hospodářství, zápisník, přemýšlet, procházka, zazpívat
7. automechanik, prezident, elektrárna, popelnice, nástěnka, hospodářství, významný, velkoměsto,
pracovna, borovice, fotografie, rostlina, fotografovat, ošetřovatelka, vyhledat
8.  velikonoční,  vymalovat,  rostlina,  přísloví,  dinosaurus,  vystupovat,  automechanik,  opravený,
jízdenka, červenec, katedrála, pampeliška, procházka, ošetřovatelka, ukazovat
9. procházka, konvička, zastávka, zápisník, mechanik, sklenice, velkoměsto, podmínka, červenec,
fotografie, pracovat, pravítko, velikonoční, matematika, přístroj
10.  přístroj,  zelenina,  popelnice,  skladiště,  vymalovat,  nakoupit,  konvička,  červenec,  návštěva,
sklenice, nemocnice, oranžová, pracovat, zastávka, automatický
11.  katedrála,  vystopovat,  přemýšlet,  ukazovat,  prostěradlo,  zavazadlo,  příbuzný,  matematika,
knihkupectví, sklenice, fotografovat, nástěnka, televizní, fotografie, nemocnice
12. zmrzlina, vyhledat, nemocnice, přemýšlet, pracovna, oranžová, restaurace, skladiště, jízdenka,
zápisník, zákaznice, rostlina, katedrála, fotografovat, významný
13. automechanik, prezident, přísloví, televizní, zápisník, nástěnka, nadřízený, skladiště, vymalovat,
zdravotní, borovice, dinosaurus, vidlička, knihovna, knihkupectví
14.  fotografie,  listopad,  konvička,  pravítko,  velkoměsto,  elektrárna,  zastávka,  restaurace,
prostěradlo,  zdravotní,  koncertní,  nadřízený,  zápisník,  zákaznice,  vyhledat
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ČTENÍ PSEUDOSLOV



LEGITE: Čtení pseudoslov Úroveň 1

ČTENÍ PSEUDOSLOV

Zaměření cvičení:
Sublexikální cesta čtení – oblast grafémo-fonémového převodu

Pokyny:
V tabulce se nacházejí takzvaná pseudoslova (nemají v českém jazyce význam).
Přečtěte tato pseudoslova nahlas.

Další možnosti práce s materiálem:

Rozvoj  představivosti  –  hledání  slov  podobných pseudoslovům v  tabulce
(KOBÁR -> KOMÁR)
Rozvoj představivosti – přisuzování významu pseudoslovům dle subjektivních
pocitů
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Cvičení 1

DRMOH ČEBR

PLIT BYLÁN

FOL POKUL

HOUT KUČA

DOMOL FIGA

CELIT BALKO

AGALA RÁŠ

DOMÁK PRÝK

ZÍN STRŮJ

ZNOS KODLA

PALÍK KROBA

DOMÍN PŘIT

AT ZEPÍL

KONDA ŠEŠÍK

KOULA GUJKA
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Cvičení 2

BOTAT STRŮJ

PÁKLO FRÁL

HOUT HÁMEL

KONDA OLT

KODLA ESTR

FIGA AGALA

STOŘE KOULA

POTÁK KÁN

BYLÁN VONE

ZABÝ IZIP

OPRAM JAPEN

VLIP BANA

AT DOMÁK

CELIT PŘIT

PRNÁ ŠEŠÍK
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Cvičení 3

VLIP BOTAT

LOUS FRÁL

GUJKA LOVO

SLAJ BANA

PON MOCÍN

SÁR FOL

RÁŠ PLIT

STONA DOMÁK

KROL OPRAM

DŮLA GRT

VONE DRMOH

KÁN POTÁK

STEŽ BOLÍN

FIGA BULDA

DOMOL DRM
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Cvičení 4

AUK POŠNÝ

ZABÝ PLIT

PŘIT IZIP

DRMOH BOLÍN

KROBA ZÍN

ZULKA VLIP

LAKON ŠEŠÍK

KÁN JAPEN

VONE BŘE

STONA BULDA

KOPÁK KOMÁL

DRM KROL

BANA JAB

AT PRÝK

SLAJ BALKO
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Cvičení 5

SÁK PRNÁ

POTÁK ŘOPKA

POKUL KOULA

MOCÍN BYLÁN

DOMÍN ZULKA

OLT STRŮJ

STŘEŠ GRT

AGALA ZNOS

JAB AUK

SÁR AT

KROL GUJKA

ZABÝ IZIP

PAUŠ STONA

JAPEN PŘIT

BŘE KOMIT
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Cvičení 6

POKUL FRÁL

BYLÁN LOVO

SLAJ ŘOPKA

FOL STEŽ

ZEPÍL HOULA

KÁN JAPEN

ZÍN HOLAT

PRNÁ LAKON

PON AGALA

STRŮJ ČEBR

PÁKLO KOPÁK

KOULA GUJKA

POTÁK GRT

OLT KUČA

KONDA DRMOH
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Cvičení 7

KOULA POKUL

VONE BYLÁN

POTÁK AUK

ČPÁT BULDA

DRMOH ŠEŠÍK

FIGA ZABÝ

BOLÍN VLIP

STOŘE PÁKLO

PAUŠ SÁR

GRT DOMÍN

OLT KUČA

HOLAT STŘEŠ

AT LOUS

PŘIT DŮLA

MOCÍN OPRAM
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Cvičení 8

ŠEŠÍK BOTAT

GRT STEŽ

STOŘE DRMOH

KOULA SPODE

STŘEŠ LAKON

FIGA AUK

ŘOPKA BOLÍN

SLAJ PLIT

PAUŠ HÁMEL

ZÍN KOMÁL

JAPEN ZEPÍL

KOMIT HOLAT

IZIP HOUT

STONA DOMOL

LOVO HOULA
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Cvičení 9

RÁŠ ČPÁT

LAKON KONDA

LOVO LOUS

BANA HOULA

GUJKA FIGA

POTÁK OPRAM

PALÍK ZEPÍL

DOMÍN BYLÁN

KÁN KODLA

MOCÍN KROL

STRŮJ ZULKA

KOULA FOL

AT POŠNÝ

SLAJ SPODE

KOMÁL ESTR
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Cvičení 10

BULDA KROBA

STŘEŠ SLAJ

ŠEŠÍK KOPÁK

BALKO DRM

ZULKA HOUT

STONA HOULA

PRNÁ GRT

ESTR DOMÍN

ZEPÍL HOLAT

DŮLA FIGA

PALÍK ZÍN

FRÁL AGALA

ZNOS ČEBR

BYLÁN PLIT

SÁK BANA
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Cvičení 11

DRMOH KOMIT

PÁKLO BANA

ZNOS ŘOPKA

AGALA HÁMEL

FRÁL HOUT

DOMÁK KÁN

KONDA KODLA

PLIT KOMÁL

SPODE DRM

REČNÁ ŠEŠÍK

ČPÁT LOUS

AT POŠNÝ

HOLAT VONE

OPRAM CELIT

DŮLA GUJKA
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Cvičení 12

BYLÁN KOULA

PON AT

DRMOH GUJKA

DOMÁK STEŽ

BOTAT SÁR

KOPÁK SÁK

PALÍK OLT

ČEBR ZÍN

POTÁK DŮLA

VLIP POKUL

DOMOL PRNÁ

AUK MOCÍN

BALKO AGALA

IZIP HOULA

SLAJ STŘEŠ
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Cvičení 13

HÁMEL BYLÁN

ZEPÍL AT

AUK KÁN

LOUS VONE

ČEBR BOLÍN

HOUT SLAJ

VLIP ZÍN

HOULA KODLA

KOMÁL PÁKLO

ŘOPKA STOŘE

DOMÁK FIGA

ŠEŠÍK SÁK

OPRAM MOCÍN

KOPÁK KROL

DŮLA PŘIT
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Cvičení 14

ŘOPKA FIGA

LOVO HOULA

ČPÁT KONDA

AUK OPRAM

REČNÁ PŘIT

JAB SLAJ

MOCÍN AGALA

POTÁK ZEPÍL

GRT VONE

ČEBR KOMIT

KROBA CELIT

POŠNÝ KOULA

ZNOS SÁR

KODLA BYLÁN

PAUŠ KROL
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Cvičení 1

barnot hroboud

bolomný koložík

šotopit kropál

barvír smolína

komník sasálek

krábit bosení

velena fromoun

bolína stálava

kostán tasinka

psočín vrousák

holikáč morotáž

podálka latrono

medlina krocíl

sporek jelkena

protík smělko



LEGITE: Čtení pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 2

kráhula horouz

grotole morotáž

stálava bodulík

jajelík snolit

stabrat číjemný

lupátek čičana

copito jojoma

kormek minuták

podálek komník

latrono fromoun

poslič bosení

šotopit vrousák

chlupák smolína

tasinka poledan

storba hroboud
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Cvičení 3

brésatý barnot

stálava kanolík

sádola polčit

stabrat jojoma

pýrous koložík

slimina grotole

psočín bosení

vrousák foleník

chlupák doumava

poslič horouz

protáč velena

kořáček bolína

barvír bodulík

broscíř kropál

hroboud půstole
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Cvičení 4

storba spomed

lupátek jelkena

půstole zebník

spálava kropál

minuták kanolík

horouz stabrat

vrousák dožíleň

bolína stopal

krocíl kropka

protáč sbalín

hrodec morotáž

fromoun promít

kormek polčit

kostán joulek

barvír koložík
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Cvičení 5

smolína poleták

sasálek kramela

doumava komník

lupátek broscíř

barvír storba

polčit latrono

dožíleň velena

kostán morotáž

jojoma psočín

kropka kormek

kropál jelkena

bodulík vrousák

poslič spomed

podálka poledan

zebník stolen



LEGITE: Čtení pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 6

vormit stopal

stolít frolný

poleták vrousák

slimina morotáž

smělko spálava

protáč sádola

jatebna barvír

lupátek joulek

kropál bosení

fromoun kanolík

broscíř poslič

sbalín stálava

šotopit bolomný

snolit čičana

sasálek psočín
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Cvičení 7

minuták protík

copito balůček

vormit kráhula

latrono sbalín

grotole bolína

komník sporek

psočín dožíleň

chlupák brésatý

číjemný sádola

bosení stolen

hroboud kanolík

horouz spálava

foleník spomed

půstole vrousák

barvír koložík
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Cvičení 8

stabrat šotopit

kramela polčit

joulek brésatý

latrono jelkena

poledan spomed

kormek pýrous

frolný dožíleň

morotáž tasinka

poleták grotole

pěnětec krocíl

kropál lupátek

bolína foleník

sporek spetek

hrodec stopal

minuták smělko
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Cvičení 9

poleták bodulík

kropka protáč

spetek hrodec

snolit sbalín

copito promít

kráhula broscíř

morotáž foleník

kořáček protík

krocíl jatebna

poledan sasálek

spomed brésatý

kormek stolen

smolína podálek

vormit stolít

zebník jojoma



LEGITE: Čtení pseudoslov Úroveň 2

Cvičení 10

stálava smělko

jajelík grotole

fromoun sádola

hroboud horouz

čičana tasinka

lupátek foleník

koložík spálava

jojoma šotopit

medlina velena

stopal poleták

krocíl spomed

minuták kropál

sasálek kořáček

bodulík protík

kostán balůček
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Cvičení 11

doumava copito

jatebna lupátek

stolít sporek

stálava foleník

šotopit kropál

spálava bodulík

kostán poleták

bolína sádola

bolomný brésatý

čičana tasinka

kanolík hrodec

stopal smolína

fromoun barnot

balůček kráhula

sasálek kramela
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Cvičení 12

kramela minuták

sporek chlupák

holikáč stabrat

jatebna kráhula

frolný hroboud

vrousák sbalín

latrono poleták

jojoma manosek

zebník fromoun

hrodec číjemný

bodulík poledan

krábit horouz

kropál grotole

podálka vormit

kořáček slimina
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Cvičení 13

snolit psočín

stopal protáč

stolen smělko

sádola komník

sbalín fromoun

barnot jatebna

sasálek sporek

horouz velena

foleník stálava

hroboud poslič

smolína zebník

spomed brésatý

šotopit frolný

kořáček dožíleň

stabrat tasinka
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Cvičení 14

horouz bolína

koložík promít

pýrous bolomný

jojoma medlina

jatebna protáč

krocíl číjemný

psočín morotáž

fromoun kropka

bosení sbalín

sporek kramela

latrono půstole

kráhula podálka

vormit bodulík

dožíleň smolína

slimina protík
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Cvičení 1

přiklepík prostlínat

pedlanelín probelce

delinerit kanalíček

pobíleček hrošostřežný

domeselný znobolit

potrader profilič

potestení stamelený

podeláček frusulit

pozaloun spořálet

kobolitý přismátko

spopílet plonodráb

pokásemečný soudátko

nebolouc komolesno

moulačko protálet

spoteční zemánelek



LEGITE: Čtení pseudoslov Úroveň 3

Cvičení 2

delinerit zápodálna

moulačko monobesatý

stroblit prostlínat

potrader podogrušec

krábeselka pedlanelín

probánět plonodráb

hoprousek stohomal

mnalajka strádelka

pokásemečný storokrás

přikálešný hrošostřežný

pořešník potestení

protálet probelce

neumlýkat zemánelek

domeselný zamolený

spočelník chrotouš
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Cvičení 3

kobolitý hadalouk

nebolouc přiklepík

protálet stamelený

spopílet dolajenek

ponalemný podeláček

zamolený podlíkat

probánět dobosterený

balezelina dostřežák

benadela hrošostřežný

monobesatý spolodes

prástace příslipný

hoprousek probátko

skoráneč levanočka

moulačko postalej

pozaloun přítolík
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Cvičení 4

kanalíček domeselný

dolinista spořálet

komolesno probelce

spočelník hadalouk

frusulit levanočka

profilič příslipný

storokrás bosoukat

soudátko stamelený

dostřežák brodolysatý

delinerit spopílet

stroblit dolajenek

parkodínko neumlýkat

prostlínat krábeselka

postalej balezelina

skoráneč chrotouš
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Cvičení 5

podeláček komolesno

mnalajka prástace

pořešník prostela

levanočka protálet

kanalíček dolajenek

zemánelek domeselný

spolodes dobosterený

benadela soudátko

stroblit brodolysatý

prostlínat pedlanelín

chrotouš pochoulízný

zápodálna přiklepík

postalej posotránek

ponalemný hrošostřežný

pasagura pokásemečný
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Cvičení 6

hadalouk komolesno

pasagura podogrušec

spoteční dolajenek

příslipný balezelina

profilič dolinista

strádelka domeselný

potestení kanalíček

delinerit krábeselka

podnolomek soudátko

skoráneč přítolík

benadela monobesatý

zamolený moulačko

zápodálna prástace

brodolysatý podlíkat

zemánelek postalej
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Cvičení 7

spočelník ponalemný

neumlýkat posotránek

chrotouš bosoukat

protomálek zemánelek

prástace hadalouk

moulačko spolodes

pasagura pozaloun

podeláček přikálešný

kanalíček postalej

strádelka domeselný

kobolitý podlíkat

profilič potrader

hoprousek prostlínat

dolinista krábeselka

přiklepík dobosterený
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Cvičení 8

zemánelek kobolitý

potrader pedlanelín

skoráneč znobolit

balezelina storokrás

přismátko pořešník

stokrasa probánět

spolimný prostlínat

profilič plonodráb

stroblit pobíleček

spořálet podogrušec

dostřežák mnalajka

delinerit nebolouc

podnolomek pokásemečný

brostárna prástace

podlíkat spopílet
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Cvičení 9

pasagura potestení

kanalíček přítolík

monobesatý spořálet

dolinista potrader

storokrás prástace

komolesno pořešník

soudátko probelce

profilič kobolitý

frusulit pokásemečný

spočelník moulačko

probánět podeláček

přismátko stokrasa

prostlínat dobosterený

probátko hrošostřežný

hadalouk ponalemný
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Cvičení 10

chrotouš probátko

podeláček prástace

probelce příslipný

přítolík dostřežák

parkodínko znobolit

dolinista stamelený

levanočka prostela

přismátko strádelka

ponalemný přiklepík

pochoulízný potestení

spolimný delinerit

hadalouk stroblit

domeselný zápodálna

neumlýkat dolajenek

zemánelek protomálek
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Cvičení 11

klopátko dostřežák

brodolysatý parkodínko

hrošostřežný storokrás

protálet pedlanelín

stamelený stokrasa

kobolitý neumlýkat

hoprousek spolodes

prostlínat potrader

nebolouc skoráneč

podogrušec přikálešný

pasagura potestení

přítolík moulačko

ponalemný profilič

pokásemečný monobesatý

spopílet komolesno
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Cvičení 12

pořešník krábeselka

pobíleček levanočka

přismátko podnolomek

soudátko prostlínat

postalej chrotouš

protálet kobolemitóza

zemánelek monobesatý

hadalouk domeselný

prostela podlíkat

nebolouc stohomal

pedlanelín strádelka

brostárna přítolík

neumlýkat plonodráb

dolajenek zápodálna

pozaloun stamelený
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Cvičení 13

parkodínko ponalemný

levanočka protálet

komolesno moulačko

potestení přítolík

probelce monobesatý

přiklepík prostela

profilič spočelník

klopátko dobosterený

podogrušec posotránek

pasagura stohomal

pokásemečný zápodálna

skoráneč strádelka

přikálešný kanalíček

postalej podlíkat

bosoukat hoprousek
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Cvičení 14

profilič posotránek

dolajenek přítolík

hrošostřežný probánět

monobesatý kobolitý

stroblit hadalouk

probátko spopílet

zápodálna prástace

zamolený komolesno

pedlanelín pasagura

hoprousek protálet

kobolemitóza levanočka

soudátko spoteční

potrader delinerit

podlíkat spolimný

stamelený domeselný
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VÝBĚR SPRÁVNĚ NAPSANÉHO SLOVA

Zaměření cvičení:
Porozumění slovům – oblast ortografického vstupního lexikonu a sémantického
systému

Pokyny:
Vyberte správnou variantu slova znázorněného na obrázku. Toto slovo poté nahlas
přečtěte.

Další možnosti práce s materiálem:

Identifikace chyb v nesprávných variantách



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 1

ĎOL LAĎ LOT LOĎ OLĎ KOĎ

Cvičení 2

ERB EBR ERD BER ERK ORB



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 3

KŇŮ KŮŇ KŮL KÁŇ ŇŮK TŮŇ

Cvičení 4

PEL PAS BES PES SEP PSE



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 5

OČI ČIO OČA IČO PČI OSI

Cvičení 6

SRÝ SÓR SÝR RÝS RÝT STÝ



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 7

LET LEM LES LOS SEL LSE

Cvičení 8

NUŽ ŽMU MAŽ UMŽ MUŘ MUŽ



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 9

MÍŠ ČÍM MÍČ MČÍ NÍČ MLČ

Cvičení 10

RUB BZU ZUD ZUB ZUP ZBU



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 11

KOUT KSOT KOST KORT TOSK MOST

Cvičení 12

BOTA BOLA DOTA TOBA POTA BATO



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 13

POLE LEPO LOPE DOLE POLA PULE

Cvičení 14

RIBA RYBA CHYBA ZYBA BRYA RABY



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 15

DADĚ DĚAD DĚLA DĚDA DADA BĚDA

Cvičení 16

PILA PITA PLIA LIPA PILS BILA



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 17

STAN TSAN SATO NTAS STAV SNAD

Cvičení 18

ŠETS ŽEST ŠLES STEH SEŠT ŠEST



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Cvičení 19

HARD HRAB DRAH HRAD KRAD HRAT

Cvičení 20

KAVÁ KÁRA VÁKA KÁVA TÁVA LÁVA



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 1

Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. loď
2. erb
3. kůň
4. pes
5. oči
6. sýr
7. les
8. muž
9. míč
10. zub
11. kost
12. bota
13. pole
14. ryba
15. děda
16. pila
17. stan
18. šest
19. hrad
20. káva



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 1

storm strom stron strem atrom srtom

Cvičení 2

láhev hálev látev láher láveh láhvo



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 3

koním komní mínka kolmí komín mlíko

Cvičení 4

kocep kopác pokec kobec koupe kopec



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 5

douda boula bouda douba buoda bunda

Cvičení 6

jeřáb beřáj ježba jeářb jeřád leřáb



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 7

sriby dirky sriky sirky sinky risky

Cvičení 8

známe zimek mázek zámek zánek zámke



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 9

měcís něsíc měsíc sěmíc měsík měníc

Cvičení 10

půlka půkla polka plůha důlka plůka



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 11

sotrov ostrov otrsov ostrav otrova oskrov

Cvičení 12

sotuna sludna tsudna studna stuona stunda



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 13

jabiko jalbko jablko jeblho jadlko jaklbo

Cvičení 14

křídla křílda koříla třídla křída dříkla



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 15

kosatka stopka kotska kosika kostka ksotka

Cvičení 16

pohled postel poslet popel dostal psotel



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 17

rovina roblina rodina radino roidna rostlina

Cvičení 18

středa skřecha setřcha třescha střecha střemcha



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Cvičení 19

medvíd mědved mebvěb medvěd nedvěd mevděd

Cvičení 20

lopaka lobata lopata lotapa topala lopota



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 2

Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. strom
2. láhev
3. komín
4. kopec
5. bouda
6. jeřáb
7. sirky
8. zámek
9. měsíc
10. půlka
11. ostrov
12. studna
13. jablko
14. křídla
15. kostka
16. postel
17. rodina
18. střecha
19. medvěd
20. lopata



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 1

aubotus aquabus atoubus autodus autobus antabus

Cvičení 2

veška švestka sveštka všestka šestka šveztka



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 3

bebička bibačka babčika babočka badička babička

Cvičení 4

beruška beručka peruška bekuška bureška beršuka



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 5

lokíček komílek kočílek políček kolíčko kolíček

Cvičení 6

silince sinice pilnice selnice slinice silnice



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 7

počátek koláček košárek kočárek koráček káčorek

Cvičení 8

pučítač počítač posílač čípotač pošívač potíčač



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 9

telefon telofen tefalon teflon tefelon telepon

Cvičení 10

vidlička vanička vidilčka vilnička viblička vildička



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 11

umývablo muývadlo umýdlavo ubývadlo umývadlo umávadlo

Cvičení 12

schodiště schobiště schodliště chodbiště sdochiště sochdiště



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 13

květináč květinkáč kvatináč kvátiněč květánič hvětináč

Cvičení 14

sklenice skalnice sklepice skelnice slednice sleknice



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 15

kraláček kortáček karátček kartáček kartečák korbáček

Cvičení 16

zmrzilna zmrztina zmrzlina zrmzlina zmrazila zmizlina



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 17

obchodnice chodovnice chrobotnice chotobnice chobotnice bochotnice

Cvičení 18

nemconice menocnice nemocnice nenocnice nemocpice nemacnice



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 19

vazazadlo zamazadlo zavázedlo zarazadlo zavazaldo zavazadlo

Cvičení 20

dohledálek dalehokled balekohled dodalehled ladekohled dalekohled



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 21

stavednice slavebnice stavebcine stavebnice stavelnice svatebnice

Cvičení 22

kalkulačka kakulačka karkulačka kalkalučka kalkukačka kulkalačka



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Cvičení 23

pempališka pampeleška pampelička pampeliška bambeliška pampešilka



LEGITE: Výběr správně napsaného slova Úroveň 3

Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. autobus
2. švestka
3. babička
4. beruška
5. kolíček
6. silnice
7. kočárek
8. počítač
9. telefon
10. vidlička
11. umývadlo
12. schodiště
13. květináč
14. sklenice
15. kartáček
16. zmrzlina
17. chobotnice
18. nemocnice
19. zavazadlo
20. dalekohled
21. stavebnice
22. kalkulačka
23. pampeliška



Terapeutický materiál

LEGITE

Soubor cvičení pro reedukaci čtení při alexii

Úroveň slov

KATEGORIZACE

 



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

KATEGORIZACE

Zaměření cvičení:
Kategorizace slov – oblast sémantického systému

Pokyny:
Pro skupinu slov najděte společné pojmenování neboli slovo nadřazené. Doplňte
toto slovo do rámečku. Jedno slovo však do skupiny nepatří. Najděte jej.

Zácvik (jak na to):
STŮL – OKNO – ŽIDLE – SKŘÍŇKA – POHOVKA

Nadřazené slovo je NÁBYTEK.
Mezi slova nepatří OKNO – není to NÁBYTEK.

Další možnosti práce s materiálem:

Sémantická  verbální  fluence  -  hledání  dalších  slov  patřících  do  určené
kategorie

Pozn.: Pojmenování kategorií se může individuálně mírně lišit, a proto řešení uvedená
v tomto cvičení mají spíše orientační charakter.



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

Cvičení 1

BRNO LABE ZLÍN PLZEŇ PRAHA

Cvičení 2

ŘIDIČ TETA SYN MATKA DĚDA

Cvičení 3

DUB LÍPA JEDLE RŮŽE BUK

Cvičení 4

ŠATY BATOH TRIKO SVETR SUKNĚ



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

Cvičení 5

MOKRÁ BÍLÁ MODRÁ ŽLUTÁ ČERNÁ

Cvičení 6

EVA IVANA PETR HANA JANA

Cvičení 7

ALEŠ JIŘÍ PETR ALENA PAVEL

Cvičení 8

STŮL SKŘÍŇ ŽIDLE GAUČ OKNO



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

Cvičení 9

CHLÉB ŘÍZEK SALÁM ŠUNKA PÁREK

Cvičení 10

MOST ŠKOLA ÚŘAD KINO OBCHOD

Cvičení 11

AUTO VLAK ŘIDIČ KOLO LOĎ

Cvičení 12

SÝR KÁVA VÍNO PIVO ČAJ



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

Cvičení 13

ŠTIKA SUMEC KAPR LOSOS JELEN

Cvičení 14

OPICE ČÁP OREL VRÁNA HUSA



LEGITE: Kategorizace Úroveň 1

Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. Nadřazené: města; Nepatřící: Labe
2. Nadřazené: rodina; Nepatřící: řidič
3. Nadřazené: stromy; Nepatřící: růže
4. Nadřazené: oblečení; Nepatřící: batoh
5. Nadřazené: barvy; Nepatřící: mokrá
6. Nadřazené: jména ženská; Nepatřící: Petr
7. Nadřazené: jména mužská; Nepatřící: Alena
8. Nadřazené: nábytek; Nepatřící: okno
9. Nadřazené: maso; Nepatřící: chléb
10. Nadřazené: budovy; Nepatřící: most
11. Nadřazené: dopravní prostředky; Nepatřící: řidič
12. Nadřazené: pití; Nepatřící: sýr
13. Nadřazené: ryby; Nepatřící: jelen
14. Nadřazené: ptáci; Nepatřící: opice



LEGITE: Kategorizace Úroveň 2

Cvičení 1

soused maminka sestra babička tatínek

Cvičení 2

jablko třešeň banán kaštan meloun

Cvičení 3

bonbon lízátko polévka perník zákusek

Cvičení 4

tričko čepice kabelka kalhoty ponožky



LEGITE: Kategorizace Úroveň 2

Cvičení 5

růžová červená fialová zelená studená

Cvičení 6

Barbora Eliška Tereza Novotná Kamila

Cvičení 7

Rudolf Prokop Václav Daniel Masaryk

Cvičení 8

polička křeslo stolek počítač pohovka



LEGITE: Kategorizace Úroveň 2

Cvičení 9

okurka cibule slanina hrášek paprika

Cvičení 10

plyšák hrníček autíčko panenka kostky

Cvičení 11

ořešák jabloň platan modřín borůvčí

Cvičení 12

havran jestřáb slepice hnízdo kukačka



LEGITE: Kategorizace Úroveň 2

Cvičení 13

Mělník Jihlava Třeboň Olomouc Vltava

Cvičení 14

pohovka obývák ložnice kuchyně předsíň



LEGITE: Kategorizace Úroveň 2

Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. Nadřazené: rodina; Nepatřící: soused
2. Nadřazené: ovoce; Nepatřící: kaštan
3. Nadřazené: sladkost; Nepatřící: polévka
4. Nadřazené: oblečení; Nepatřící: kabelka
5. Nadřazené: barvy; Nepatřící: studená
6. Nadřazené: jména ženská; Nepatřící: Novotná
7. Nadřazené: jména mužská; Nepatřící: Masaryk
8. Nadřazené: nábytek; Nepatřící: počítač
9. Nadřazené: zelenina; Nepatřící: slanina
10. Nadřazené: hračky; Nepatřící: hrníček
11. Nadřazené: stromy; Nepatřící: borůvčí
12. Nadřazené: ptáci; Nepatřící: hnízdo
13. Nadřazené: města; Nepatřící: Vltava
14. Nadřazené: místnosti; Nepatřící: pohovka



LEGITE: Kategorizace Úroveň 3

Cvičení 1

kukuřice sedmikráska pampeliška slunečnice kopretina

Cvičení 2

cestující elektrikář učitelka uklízečka instalatér

Cvičení 3

Drahomíra Květoslava Květoslav Magdalena Kateřina

Cvičení 4

Ferdinand Vondráček Alexandr Stanislav Valentýn



LEGITE: Kategorizace Úroveň 3

Cvičení 5

angličtina Slovensko španělština italština japonština

Cvičení 6

mravenec plameňák poštolka strakapoud papoušek

Cvičení 7

Vysočina Rumunsko Chorvatsko Španělsko Holandsko

Cvičení 8

Budapešť Poděbrady Litomyšl Pardubice Kroměříž



LEGITE: Kategorizace Úroveň 3

Cvičení 9

sklenice struhadlo vidlička poklička šroubovák

Cvičení 10

květinářství lesnictví papírnictví pekařství řeznictví

Cvičení 11

atletika vybíjená gymnastika malování lyžování

Cvičení 12

antilopa chobotnice nosorožec velbloud orangutan



LEGITE: Kategorizace Úroveň 3

Cvičení 13

učebnice detektivka cestopis gramofon životopis

Cvičení 14

Krkonoše Vysočina Himaláje Jeseníky Javorníky



LEGITE: Kategorizace Úroveň 3

Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. Nadřazené: květiny; Nepatřící: kukuřice
2. Nadřazené: povolání; Nepatřící: cestující
3. Nadřazené: jména ženská; Nepatřící: Květoslav
4. Nadřazené: jména mužská; Nepatřící: Vondráček
5. Nadřazené: jazyky; Nepatřící: Slovensko
6. Nadřazené: ptáci; Nepatřící: mravenec
7. Nadřazené: státy; Nepatřící: Vysočina
8. Nadřazené: města; Nepatřící: Budapešť
9. Nadřazené: nádobí; Nepatřící: šroubovák
10. Nadřazené: prodejny; Nepatřící: lesnictví
11. Nadřazené: sporty; Nepatřící: malování
12. Nadřazené: zvířata na souši; Nepatřící: chobotnice
13. Nadřazené: knihy; Nepatřící: gramofon
14. Nadřazené: česká pohoří; Nepatřící: Himaláje



Terapeutický materiál

LEGITE

Soubor cvičení pro reedukaci čtení při alexii

Úroveň slov

TVARY SLOV



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

TVARY SLOV

Zaměření cvičení:
Tvarosloví,  redukce  dysgramatismů  -  ortografický  vstupní  lexikon,  sémantický
systém

Pokyny:
Ze zadané dvojice výrazů vyberte ten, který je ve správném tvaru.

Zácvik (jak na to):
PO PRÁCE    X    PO PRÁCI

Správný tvar je PO PRÁCI.

Další možnosti práce s materiálem:

Tvorba vět z daných výrazů



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 1

PES

SE PSEM X SE PES

DVA PSI X DVA PSA

PĚT PESŮ X PĚT PSŮ

PRO PSA X PRO PSEHO

PRO PSI X PRO PSY

Cvičení 2

LOĎ

DVĚ LOĎ X DVĚ LODĚ

STO LODÍ X STO LODĚ

NA LODI X NA LOĎI

V LODI X V LODĚ

S LODÍ X S LOĎOU



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 3

OBĚD

PO OBĚDĚ X PO OBĚDU

DO OBĚDA X DO OBĚDU

K OBĚDU X K OBĚDA

DVA OBĚDA X DVA OBĚDY

NA OBĚDU X NA OBĚD

Cvičení 4

MOST

POD MOSTAM X POD MOSTEM

NA MOSTĚ X NA MOSTI

PŘES MOST X PŘES MOSTA

K MOSTU X K MOSTEM

TŘI MOSTY X TŘI MOSTI



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 5

DŮM

DO DOMU X DO DŮMU

DVA DOMI X DVA DOMY

ZA DŮM X ZA DOM

V DOMĚ X V DOMA

ZA DOMEM X ZA DOMŮM

Cvičení 6

NŮŽ

PRO NOŽA X PRO NŮŽ

DVA NOŽI X DVA NOŽE

BEZ NŮŽE X BEZ NOŽE

O NOŽI X O NOŽEM

ŠEST NOŽÍ X ŠEST NOŽŮ



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 7

CHLÉB

BEZ CHLEBY X BEZ CHLEBA

O CHLÉBU X O CHLEBU

TŘI CHLEBY X TŘI CHLEBA

S CHLEBEM X S CHLÉB

NA CHLEBI X NA CHLEBY

Cvičení 8

RŮŽE

O RŮŽI X O RŮŽE

S RŮŽÍ X S RŮŽOU

S RŮŽEMI X S RŮŽEM

DVĚ ROŽE X DVĚ RŮŽE

K RŮŽÍM X K RŮŽEM



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 9

KOZA

S KOZOU X S KOZÍ

KE KOZÁM X KE KOZEM

TŘI KOZE X TŘI KOZY

PĚT KOZÍ X PĚT KOZ

S KOZEMI X S KOZAMI

Cvičení 10

(TA) LEŽ

BEZ LŽI X BEZ LŽE

VE LEŽÍ X VE LŽI

DVĚ LEŽE X DVĚ LŽI

SE LŽÍ X SE LŽOU

O LŽÍCH X O LEŽÍCH



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 11

PIVO

DVĚ PIVA X DVĚ PIVY

PĚT PIV X PĚT PIVÍ

S PIVEM X S PIVOM

O PIVÁCH X O PIVECH

K PIVU X K PIVOVI

Cvičení 12

POLE

BEZ POLETE X BEZ POLE

NA POLOU X NA POLI

PŘES POLÍ X PŘES POLE

TŘI POLE X TŘI POLA

NAD POLEM X NAD POLIM



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Cvičení 13

DÍTĚ

DVĚ DĚTI X DVĚ DÍTI

PRO DÍTĚ X PRO DÍTĚTE

S DÍTĚM X S DÍTĚTEM

S DÍTĚMI X S DĚTMI

O DÍTI X O DÍTĚTI

Cvičení 14

LÉTO

V LÉTĚ X V LÉTI

PŘES LÉTU X PŘES LÉTO

STO LET X STO LETŮ

S LÉTEM X S LÉTOM

PO LÉTÁCH X PO LÉTECH



LEGITE: Tvary slov Úroveň 1

Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. se psem, dva psi, pět psů, pro psa, pro psy
2. dvě lodě, sto lodí, na lodi, v lodi, s lodí
3. po obědě, do oběda, k obědu, dva obědy, na oběd
4. pod mostem, na mostě, přes most, k mostu, tři mosty
5. do domu, dva domy, za dům, v domě, za domem
6. pro nůž, dva nože, bez nože, o noži, šest nožů
7. bez chleba, o chlebu, tři chleby, s chlebem, na chleby
8. o růži, s růží, s růžemi, dvě růže, k růžím
9. s kozou, ke kozám, tři kozy, pět koz, s kozami
10. bez lži, ve lži, dvě lži, se lží, o lžích
11. dvě piva, pět piv, s pivem, o pivech, k pivu
12. bez pole, na poli, přes pole, tři pole, nad polem
13. dvě děti, pro dítě, s dítětem, s dětmi, o dítěti
14. v létě, přes léto, sto let, s létem, po létech



LEGITE: Tvary slov Úroveň 2

Cvičení 1

provaz

bez provaza X bez provazu

tři provazi X tři provazy

s provazem X s provazam

na provazích X na provazech

pět provazů X pět provazí

Cvičení 2

králík

o králících X o králícech

pro králíka X pro králíku

tři králíce X tři králíci

s králíkovi X s králíkem

ke králíkovi X ke králíku
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Cvičení 3

řidič

bez řidiče X bez řidiči

s řidičem X s řidičim

sto řidičí X sto řidičů

k řidičím X k řidičům

o řidičách X o řidičích

Cvičení 4

soudce

bez soudce X bez soudceho

pro soudece X pro soudce

se soudcem X se soudce

pět soudců X pět soudcí

dva soudce X dva soudci
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Cvičení 5

jablko

o jablkovi X o jablku

do jablce X do jablka

bez jablky X bez jablka

tři jablka X tři jablky

sedm jablk X sedm jablek

Cvičení 6

zvíře

bez zvířete X bez zvíře

dvě zvířata X dvě zvíře

za zvířem X za zvířetem

o zvířete X o zvířeti

o zvířatech X o zvířích
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Cvičení 7

vejce

s vejcem X s vejcim

na vejcách X na vejcích

sto vejcou X sto vejcí

bez vejce X bez vejcete

dvě vejce X dvě vejca

Cvičení 8

ovoce

k ovocímu X k ovoci

z ovoce X z ovoca

s ovocem X s ovoce

na ovocem X na ovoce

v ovoce X v ovoci
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Cvičení 9

kniha

dvě kniha X dvě knihy

pět knih X pět knihy

v knize X v knihe

s knihou X s knihem

pod knihami X pod knih

Cvičení 10

kočka

u kočky X u kočke

s kočkou X s kočkau

pro kočka X pro kočku

tři kočky X tři kočce

sedm koček X sedm kočky
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Cvičení 11

hrnec

do hrnece X do hrnce

v hrncovi X v hrnci

sedm hrnců X sedm hrncí

nad hrncem X nad hrncim

v hrncích X v hrncech

Cvičení 12

tráva

do trávy X do trávou

v trávi X v trávě

z trávy X z trávě

pod tráví X pod trávou

dvě trávi X dvě trávy
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Cvičení 13

postel

do posteli X do postele

s postelí X s postelou

šest postelek X šest postelí

bez postely X bez postele

v postelích X v postelech

Cvičení 14

štěně

se štěněm X se štěnětem

dvě štěňata X dvě štěněta

bez štěněte X bez štěně

o štěních X o štěňatech

osm štěněc X osm štěňat



LEGITE: Tvary slov Úroveň 2

Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. bez provazu, tři provazy, s provazem, na provazech, pět provazů
2. o králících, pro králíka, tři králíci, s králíkem, ke králíkovi
3. bez řidiče, s řidičem, sto řidičů, k řidičům, o řidičích
4. bez soudce, pro soudce, se soudcem, pět soudců, dva soudci
5. o jablku, do jablka, bez jablka, tři jablka, sedm jablek
6. bez zvířete, dvě zvířata, za zvířetem, o zvířeti, o zvířatech
7. s vejcem, na vejcích, sto vejcí, bez vejce, dvě vejce
8. k ovoci, z ovoce, s ovocem, na ovoce, v ovoci
9. dvě knihy, pět knih, v knize, s knihou, pod knihami
10. u kočky, s kočkou, pro kočku, tři kočky, sedm koček
11. do hrnce, v hrnci, sedm hrnců, nad hrncem, v hrncích
12. do trávy, v trávě, z trávy, pod trávou, dvě trávy
13. do postele, s postelí, šest postelí, bez postele, v postelích
14. se štěnětem, dvě štěňata, bez štěněte, o štěňatech, osm štěňat
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Cvičení 1

zábradlí

na zábradlí X na zábradlo

pod zábradlím X pod zábradlem

tři zábradla X tři zábradlí

šest zábradlí X šest zábradel

u zábradlí X u zábradlína

Cvičení 2

kolečko

pět kolečka X pět koleček

ke kolečkovi X ke kolečku

s kolečcem X s kolečkem

tři kolečky X tři kolečka

pod kolečkem X pod kolečkom



LEGITE: Tvary slov Úroveň 3

Cvičení 3

letiště

nad letištěm X nad letištim

o letištěm X o letišti

z letišti X z letiště

pět letišť X pět letiště

k letištím X k letištěm

Cvičení 4

medvídě

bez medvídě X bez medvíděte

s medvídětem X s medvíděm

pro medvídě X pro medvíďu

dvě medvíďata X dvě medvídi

deset medvíďat X deset medvíděk
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Cvičení 5

pastelka

bez pastelky X bez pastelce

pod pastelkou X pod pastelkem

s pastelkou X s pastelku

pět pastelky X pět pastelek

s pastelkami X s pastelky

Cvičení 6

krabice

v krabice X v krabici

do krabice X do krabici

pod krabicí X pod krabicem

sedm krabicí X sedm krabic

s krabicemi X s krabicími
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Cvičení 7

náplast

pod náplastím X pod náplastí

z náplasti X z náplastěm

pět náplastí X pět náplastů

k náplastě X k náplasti

s náplastmi X s náplastěmi

Cvičení 8

tramvaj

dvě tramvaje X dvě tramvaji

do tramvaje X do tramvaji

v tramvaje X v tramvaji

v tramvajech X v tramvajích

před tramvajemi X před tramvajími
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Cvičení 9

starosta

o starosti X o starostovi

o starostách X o starostech

pro starostu X pro starosta

dva starosta X dva starostové

ke starostu X ke starostovi

Cvičení 10

autobus

před autobusam X před autobusem

do autobusa X do autobusu

k autobusovi X k autobusu

tři autobuse X tři autobusy

v autobusech X v autobusích
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Cvičení 11

obchodník

dva obchodníka X dva obchodníci

deset obchodník X deset obchodníků

bez obchodníku X bez obchodníka

o obchodnícech X o obchodnících

pro obchodníci X pro obchodníky

Cvičení 12

mravenec

pod mravencim X pod mravencem

k mravencím X k mravenci

bez mravenece X bez mravence

sto mravencích X sto mravenců

tři mravency X tři mravenci
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Cvičení 13

počítač

k počítačovi X k počítači

před počítačim X před počítačem

čtyři počítače X čtyři počítači

devět počítačů X devět počítačí

na počítačích X na počítačech

Cvičení 14

matrace

bez matrace X bez matracy

na matrací X na matraci

pod matrací X pod matracem

na matracech X na matracích

šest matrac X šest matrací



LEGITE: Tvary slov Úroveň 3

Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. na zábradlí, pod zábradlím, tři zábradlí, šest zábradlí, u zábradlí
2. pět koleček, ke kolečku, s kolečkem, tři kolečka, pod kolečkem
3. nad letištěm, o letišti, z letiště, pět letišť, k letištím
4. bez medvíděte, s medvídětem, pro medvídě, dvě medvíďata, deset medvíďat
5. bez pastelky, pod pastelkou, s pastelkou, pět pastelek, s pastelkami
6. v krabici, do krabice, pod krabicí, sedm krabic, s krabicemi
7. pod náplastí, z náplasti, pět náplastí, k náplasti, s náplastmi
8. dvě tramvaje, do tramvaje, v tramvaji, v tramvajích, před tramvajemi
9. o starostovi, o starostech, pro starostu, dva starostové, ke starostovi
10. před autobusem, do autobusu, k autobusu, tři autobusy, v autobusech
11. dva obchodníci, deset obchodníků, bez obchodníka, o obchodnících, pro obchodníky
12. pod mravencem, k mravenci, bez mravence, sto mravenců, tři mravenci
13. k počítači, před počítačem, čtyři počítače, devět počítačů, na počítačích
14. bez matrace, na matraci, pod matrací, na matracích, šest matrací
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LEGITE: Asociace Úroveň 1

ASOCIACE

Zaměření cvičení:
Asociace, významové vztahy mezi slovy – oblast sémantického systému

Pokyny:
Najděte v tabulce všechna slova, která souvisejí se zadaným slovem. Nalezená
slova rozdělte do třech skupin. 

Podstatná jména neboli slova, která označují osobu, zvíře, věc nebo jiný objekt
(odpovídají na otázku “kdo? co?”), zakroužkujte nebo označte modrou barvou.

Přídavná jména neboli slova, která popisují vlastnosti zadaného slova (odpovídají
na otázku “jaký je?”), podtrhněte dvěma čarami nebo označte červenou barvou.

Slovesa neboli slova, která vyjadřují činnost nebo děj (odpovídají například na
otázku “co dělá?”), podtrhněte jednou čarou nebo označte zelenou barvou.

Zácvik (jak na to):

Další možnosti práce s materiálem:

Hledání dalších slov souvisejících se zadaným slovem
Tvorba slovních spojení nebo vět
Tvorba dalších asociací, ať už ve vztahu k původnímu slovu, nebo formou
řetězce volných asociací - asociační "slovní fotbal"

Pozn.: Výběr asociací se může individuálně mírně lišit, a proto řešení uvedená v tomto
cvičení mají spíše orientační charakter.
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Cvičení 1

KOČKA

VRNÍ SKÁČE

SPÍ SLANÁ

CHLUPY KOTĚ

AUTO STARÁ

STŮL HRAVÁ

BOLÍ JEDE

LOVÍ KRÁVA

UŠI ŽLUTÁ

ŠTĚKÁ LÍNÁ

ČERNÁ OCAS
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Cvičení 2

LOĎ

PLAVÁ HOUKÁ

VESLO SKÁČE

PÍSEK BODÁ

PARNÍ KOTVA

VRAK ČLUN

ZLÁ LESNÍ

VEZE MOŘE

PIRÁT RYCHLÁ

PEVNÁ VODA

MĚSTO PLUJE
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Cvičení 3

ŽENA

SUCHÁ SUKNĚ

LETÍ LÍNÁ

VLASY MLUVÍ

VAŘÍ ŠPERK

HODNÁ LAMPA

MLADÁ HOŘKÁ

MLČÍ SVÍTÍ

ČTE CHYTRÁ

JDE ČÁRA

RÁDIO ŠATY
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Cvičení 4

AUTO

DVEŘE VRČÍ

COUVÁ LOKET

JEDE MOTÁ

ČERNÉ KRÁČÍ

KOLO NOVÉ

STOJÍ DRAHÉ

KUFR OKNO

MOTOR PLNÉ

BRZDÍ RYCHLÉ

ŘIDIČ UŠNÍ
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Cvičení 5

RUKA

NESE STŮL

PRST OKO

STARÁ MÁVÁ

NEHET NOVÁ

HNĚDÁ KŘIČÍ

HLADÍ MĚKKÁ

KŮŽE VLHKÁ

LÉTO DLAŇ

ZPÍVÁ DRŽÍ

CHLUP TEPLÁ
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Cvičení 6

RŮŽE

TRNY LIST

USYCHÁ KRÁJÍ

PÍCHÁ VADNE

ZÁTKA KVETE

BÍLÁ ŽIVÁ

KVĚT RUDÁ

MOST HORKÁ

AUTOR POUPĚ

ROSTE VONÍ

JÍZDNÍ KOŘEN
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Cvičení 7

KŮŇ

MLUVÍ RYCHLÝ

STARÝ BĚŽÍ

SEDLO KOPE

ŽERE BERE

NUDNÝ STÁJ

KOZA KAZ

LEPÍ ZVÍŘE

ČERNÝ HŘÍBĚ

SILNÝ ŘEHTÁ

HORNÍ FRKÁ
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Cvičení 8

OBRAZ

STARÝ CENNÝ

STĚNA RÁM

ZNÁMÝ BARVA

PROSÍ MYŠ

STOJÍ NÍZKÝ

SKLO MALÍŘ

LEVNÝ HRNEK

LEŽÍ VISÍ

SLABÝ DIVÁK

VELKÝ MYJE
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Cvičení 9

DŮM

ZEĎ ZDĚNÝ

DÝMKA HRUBÝ

MRAK KOMÍN

STAVÍ STARÝ

SVÍTÍ ŘEŽE

STOJÍ DVŮR

ROČNÍ KOPE

PADÁ PALMA

DVEŘE PATRO

DOMOV MALÝ
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Cvičení 10

MUŽ

LETNÍ MLADÝ

ŽENICH SPÍ

SILNÝ HEZKÝ

KLOPÍ KLUK

MELE VOUSY

ZOBE OTEC

HRUBÝ LOVÍ

CHRÁNÍ STARÝ

ŘÍDÍ MĚLKÝ

PÁRA LED
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Cvičení 11

DÍTĚ

JESLE PLÁČE

ZLÉ ZÁTKA

ŠKOLA KŘIČÍ

MYŠÍ DÍRA

HRA LANO

TICHÉ HODNÉ

MALÉ BĚHÁ

KROPÍ TVOŘÍ

RODIČ HRAVÉ

ZLOBÍ SPÍ
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Cvičení 12

JÍDLO

HOLÉ VAŘÍ

HOŘKÉ CHUTNÁ

MOŽNÉ ČÍSLO

SLANÉ HLAD

VONÍ OBĚD

TEPLÉ NŮŽ

PLAVE CHUTNÉ

KUCHAŘ ÚSTA

ZBÝVÁ TALÍŘ

LÁME PÁLÍ
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Cvičení 13

VODA

ŘEKA KAPKA

TEČE DÉŠŤ

LOUŽE TEPLÁ

LED ŽÍZEŇ

VAŘÍ HOŘÍ

ZLATÁ SAJE

HROB ČISTÁ

VOLNÁ ŠUMÍ

CENNÁ BUBLÁ

HORKÁ MRZNE
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Cvičení 14

PIVO

VANA CHLADÍ

CHUTNÁ PĚNÍ

VAŘÍ TEPLÉ

MALÉ KOŠÍK

SMRKÁ LEVNÉ

SYPKÉ HOŘKÉ

LAHEV HOLÉ

CHMEL PĚNA

LÁME TEČE

DRAHÉ VÝČEP
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Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. Podstatná jména: kotě, ocas, chlupy, uši; Přídavná jména: černá, líná, hravá, stará; Slovesa: spí,
loví, skáče, vrní
2. Podstatná jména: voda, moře, veslo, kotva, pirát, člun, vrak; Přídavná jména: rychlá, pevná, parní;
Slovesa: pluje, veze, houká
3. Podstatná jména: šaty, šperk, vlasy, sukně; Přídavná jména: mladá, chytrá, hodná, líná; Slovesa:
jde, mluví, mlčí, čte, vaří
4. Podstatná jména: kolo, řidič, okno, dveře, kufr, motor; Přídavná jména: nové, černé, plné, drahé,
rychlé; Slovesa: jede, stojí, vrčí, couvá, brzdí
5. Podstatná jména: prst, nehet, dlaň, kůže, chlup; Přídavná jména: teplá, vlhká, stará, měkká;
Slovesa: hladí, drží, mává, nese
6. Podstatná jména: list, kořen, květ, trny, poupě; Přídavná jména: rudá, bílá, živá; Slovesa: kvete,
voní, vadne, roste, usychá, píchá
7. Podstatná jména: zvíře, hříbě, sedlo, stáj; Přídavná jména: rychlý, starý, silný, černý; Slovesa:
kope, běží, řehtá, frká, žere
8. Podstatná jména: barva, rám, divák, stěna, malíř; Přídavná jména: starý, cenný, známý, velký,
levný; Slovesa: visí, leží, stojí
9. Podstatná jména: zeď, dveře, dvůr, domov, komín, patro; Přídavná jména: zděný, starý, malý;
Slovesa: stojí, padá, staví, svítí
10. Podstatná jména: otec, vousy, kluk, ženich; Přídavná jména: silný, hrubý, starý, mladý, hezký;
Slovesa: řídí, loví, chrání, spí
11.  Podstatná jména:  hra,  škola,  rodič,  jesle;  Přídavná jména:  zlé,  malé,  hravé,  hodné,  tiché;
Slovesa: spí, běhá, pláče, zlobí, tvoří, křičí
12. Podstatná jména: talíř, oběd, nůž, kuchař, ústa, hlad; Přídavná jména: teplé, chutné, slané,
hořké; Slovesa: vaří, voní, chutná, zbývá, pálí
13. Podstatná jména: žízeň, řeka, louže, déšť, led, kapka; Přídavná jména: čistá, teplá, horká, cenná;
Slovesa: teče, šumí, mrzne, bublá, vaří
14. Podstatná jména: chmel, výčep, lahev, pěna; Přídavná jména: teplé, hořké, levné, drahé, malé;
Slovesa: teče, pění, chutná, chladí, vaří
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Cvičení 1

strom

starý silnice

listnatý chodí

roste větev

vařený ovocný

les dřevo

vysoký čistý

okno mluví

listí šumí

kouše padá

zelený kořen
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Cvičení 2

hudba

otázka line se

rádio dýchá

moderní vážná

nástroj svižná

včelín hraje

kultura zpěvák

klidná zní

rozezní prohání

koncert dřevěná

ztuhlá taneční
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Cvičení 3

slunce

pálí jarní

poledne žhavé

paprsky přiletí

levé fouká

sešit zahřívá

zářící okolní

svítání zapadá

skládka léto

vychází polední

vesmír svítí
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Cvičení 4

voják

válka chrání

hračka meč

zábavný pomáhá

puška utíká

bojuje pohoří

vyrábí brnění

vyhrává ukrytý

bojovný sklepní

zbraň zamotá

bitva odvážný
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Cvičení 5

vítr

nádraží lékárna

horský stezka

mrazivý vánice

fouká kohoutí

zuří ovocný

počasí průvan

vánek vane

třídí slábne

vzduch čerstvý

prostře silný
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Cvičení 6

telefon

rozbitý zvonící

zvoní přístav

displej bezedný

moderní mobilní

hovor strouhá

vyzvání lepivý

nabíjí se zájmena

pytlík nový

domácí SMS

vytáčí kabel
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Cvičení 7

řeka

studená břeh

tekoucí přehrada

most protéká

plyne široká

kroužek soutok

proud vyschlá

horská vlévá se

pestrá zametá

konvice čistá

kalná teče
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Cvičení 8

květina

luční usychá

vařící kytice

květ voní

stodola uvadá

smetana odkvétá

zmatená louka

řezaná zamává

voňavá vázička

čerstvá záhonek

zahrada nechápe



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 9

sova

vzlétá pták

letící dravec

poklad zobák

pařáty počítá

hnízdí loví

střecha kořist

noční klouže

houká platná

spící moudrá

houbová peříčko



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 10

miminko

kolébka nepláče

lednice hladové

usíná kojení

kočárek dudlík

střílí mastné

bloudí žvatlá

policie dláždí

planeta plenka

spící vyvíjí se

roste klidné



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 11

oheň

hasič koulí

dohoří žloutne

strážní zápalky

táborák pálí

plápolá vyhaslý

hřeje třešně

hřejivý plamen

doutná dobíjí se

požár prošlý

svíčka hořící



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 12

jablko

polička narazí

tabulka dozrává

uhnívá solené

pečené hrozí se

jabloň červené

voňavé nahnilé

mošt překáží

červivé jadérka

třídní štrůdl

stopka chutná



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 13

skříň

zavřená dřevěná

mlaská koleje

posedlá police

zamyká se šatní

překáží věšák

nábytek žaluje

rybník zavírá se

vrže rozbitá

šatník prázdná

pomalá plná



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Cvičení 14

vajíčko

přijede rozbité

vaří se smažené

zapáchá vařené

slepice hovězí

pečení kurník

čerstvé drátek

bílek osedlá

potok zelené

žloutek křeček

nechutná omeleta



LEGITE: Asociace Úroveň 2

Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. Podstatná jména: listí, kořen, větev, dřevo, les; Přídavná jména: starý, listnatý, zelený, vysoký,
ovocný; Slovesa: roste, padá, šumí
2. Podstatná jména: koncert, zpěvák, nástroj, rádio, kultura; Přídavná jména: klidná, svižná, vážná,
moderní, taneční; Slovesa: hraje, zní, rozezní, line se
3. Podstatná jména: paprsky, vesmír, léto, svítání, poledne; Přídavná jména: žhavé, zářící, jarní,
polední; Slovesa: pálí, vychází, zapadá, zahřívá, svítí
4. Podstatná jména: zbraň, válka, bitva, brnění, meč, puška; Přídavná jména: odvážný, bojovný,
ukrytý; Slovesa: bojuje, utíká, vyhrává, chrání, pomáhá
5. Podstatná jména: vzduch, počasí, vánice, vánek, průvan; Přídavná jména: silný, mrazivý, čerstvý,
horský; Slovesa: zuří, fouká, vane, slábne
6. Podstatná jména: SMS, displej, kabel, hovor; Přídavná jména: moderní, nový, domácí, rozbitý,
zvonící, mobilní; Slovesa: zvoní, vyzvání, nabíjí se, vytáčí
7. Podstatná jména: soutok, břeh, proud, most, přehrada; Přídavná jména: široká, studená, vyschlá,
horská, kalná, čistá, tekoucí; Slovesa: plyne, protéká, vlévá se, teče
8. Podstatná jména: květ, záhonek, zahrada, vázička, kytice, louka; Přídavná jména: luční, řezaná,
čerstvá, voňavá; Slovesa: voní, uvadá, odkvétá, usychá
9. Podstatná jména: pták, peříčko, dravec, zobák, pařáty, kořist; Přídavná jména: moudrá, noční,
letící, spící; Slovesa: houká, loví, vzlétá, hnízdí
10. Podstatná jména: kočárek, dudlík, kolébka, plenka, kojení; Přídavná jména: klidné, hladové,
spící; Slovesa: vyvíjí se, roste, nepláče, žvatlá, usíná
11.  Podstatná  jména:  plamen,  táborák,  hasič,  zápalky,  požár,  svíčka;  Přídavná  jména:  hřejivý,
strážní, vyhaslý, hořící; Slovesa: dohoří, plápolá, pálí, hřeje, doutná
12.  Podstatná  jména:  jabloň,  štrůdl,  mošt,  stopka,  jadérka;  Přídavná  jména:  voňavé,  červivé,
pečené, nahnilé, červené; Slovesa: chutná, dozrává, uhnívá
13.  Podstatná  jména:  police,  šatník,  věšák,  nábytek;  Přídavná  jména:  prázdná,  plná,  dřevěná,
rozbitá, zavřená, šatní; Slovesa: vrže, překáží, zavírá se, zamyká se
14.  Podstatná jména:  slepice,  žloutek,  omeleta,  bílek,  kurník,  pečení;  Přídavná jména:  vařené,
rozbité, smažené, čerstvé; Slovesa: vaří se, nechutná, zapáchá



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 1

silnice

telefon bouda

klesá rušná

klikatá opravená

klikatí se děkuje

pohovka nalepená

zpívá autobus

patník pokračuje

zlatá zábavná

stoupá rozpadá se

křižovatka asfalt



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 2

ulice

končí rušná

městská přikrývá

zřícenina buší

pohádka auto

nechápe chodník

obytná lampy

zmenšená domy

křižovatka kulatá

zapáchá vede

opuštěná záclona



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 3

zřícenina

stojí přiložená

lokomotiva kamenná

odlepená opuštěná

zachovalá zarůstá

pobořená prastará

legenda příbuzná

kopec kamení

strašidelná historie

hradby rozpadá se

prostředek popletená



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 4

kniha

historická naškrobená

písmena tlustá

kapitola zajímavá

tělocvična pevnina

hřbet popisuje

dobrodružná knihovna

prostřelená čte se

vysvětluje onemocnění

začíná vypráví

spisovatel naučná



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 5

úřednice

zaeviduje vyřídí

razítko formulář

poradí paprika

konzultuje zaplavená

překročená ořezávátko

kancelář přísná

laskavá úřad

obrubník vzdělaná

telefonuje dokumenty

zahradničí zaměstnaná



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 6

panovník

stárnoucí vzdělaný

moudrý koruna

rozhoduje sídlo

vyžehlí vládne

pohlazení laskavý

zmrzlina bohatý

království krutý

nařizuje nalepený

kraluje státník

sluchátko zametený



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 7

pokoj

vyklízí se nachází se

podkrovní televize

staromódní prázdný

bezzubý vzdálený

dětský uklízí se

elektrárna nástupiště

pohovka příbuzný

uklizený vyvětrá se

neútulný obývací

koberec smrdí



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 8

lékař

rozsvícený zubní

ambulance vynalézá

ordinuje vyšetřuje

recept chirurg

nemocnice nosorožec

studovaný roztříští se

operuje zachraňuje

gynekolog zabalený

ordinace zastávka

ošetřující praktický



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 9

sportovec

vytrvalý nájemnice

trénovaný rekord

vyhrává prostorný

vyčerpaný nastrouhá

závodí odhodlaný

trénuje soupeří

turnaj maringotka

mistrovství startuje

kořeněný olympiáda

nepochopí medaile



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 10

cestovatelka

seznamuje se objevuje

nadšená překladatel

odjíždí vymyšlená

průvodkyně přehazuje

schodiště komunikativní

nabíječka dobrodružství

zavazadlo fotografuje

pruhovaná zvídavá

turistika ochutnává

poznává vyvrtává



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 11

babička

zapomětlivá vzpomíná

rozpuštěná prostřední

dědeček přívětivá

vnoučata staromódní

prázdniny obkrouží

zahradničí starostlivá

vypočítá zásobník

prostěradlo rozmazluje

prarodiče vypravuje

šedovlasá stará se



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 12

hotel

nabízí lázeňský

dovolená poskytuje

apartmán uklízečka

luxusní turistický

hodinový neposedný

otevírá ubytuje

tříhvězdičkový zapomětlivý

rezervace vybrnkává

vynechává recepční

poloostrov lékořice



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 13

prázdniny

začínají červenec

telefonují medvídek

rozstříhají letní

koupaliště podzimní

studentské neumyté

půlroční vysvětlují

krátí se mastička

prarodiče dovolená

cestování ubíhají

voděodolné končí



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Cvičení 14

učitel

nadšený katedra

univerzita zelenina

třídní vystudovaný

zranění plastový

hodnotí rozpálený

vychovává povolání

kabinet vysvětluje

známkuje středoškolský

matematika obrušuje

zaměstnaný vyučuje



LEGITE: Asociace Úroveň 3

Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. Podstatná jména: autobus, asfalt, patník, křižovatka; Přídavná jména: opravená, rušná, klikatá;
Slovesa: klikatí se, pokračuje, stoupá, klesá, rozpadá se
2. Podstatná jména: chodník,  křižovatka, domy, lampy, auto; Přídavná jména: rušná, opuštěná,
městská, obytná; Slovesa: končí, vede, zapáchá
3. Podstatná jména: legenda, kamení, hradby, historie, kopec; Přídavná jména: prastará, opuštěná,
strašidelná, pobořená, kamenná, zachovalá; Slovesa: stojí, zarůstá, rozpadá se
4. Podstatná jména: kapitola, hřbet,  písmena, knihovna, spisovatel;  Přídavná jména: historická,
tlustá, zajímavá, dobrodružná, naučná; Slovesa: vypráví, popisuje, vysvětluje, začíná, čte se
5.  Podstatná  jména:  kancelář,  razítko,  dokumenty,  úřad,  formulář;  Přídavná  jména:  vzdělaná,
laskavá, přísná, zaměstnaná; Slovesa: poradí, vyřídí, zaeviduje, konzultuje, telefonuje
6. Podstatná jména: koruna, království, sídlo, státník; Přídavná jména: vzdělaný, krutý, laskavý,
bohatý, moudrý, stárnoucí; Slovesa: vládne, rozhoduje, nařizuje, kraluje
7. Podstatná jména: koberec, pohovka, televize; Přídavná jména: uklizený, neútulný, staromódní,
obývací, dětský, prázdný, podkrovní; Slovesa: smrdí, nachází se, uklízí se, vyvětrá se, vyklízí se
8. Podstatná jména: recept, ordinace, nemocnice, ambulance, chirurg, gynekolog; Přídavná jména:
ošetřující, praktický, zubní, studovaný; Slovesa: ordinuje, operuje, vyšetřuje, zachraňuje
9. Podstatná jména: rekord, medaile, olympiáda, mistrovství, turnaj; Přídavná jména: odhodlaný,
vytrvalý, trénovaný, vyčerpaný; Slovesa: závodí, trénuje, vyhrává, startuje, soupeří
10. Podstatná jména: zavazadlo, průvodkyně, turistika, překladatel, dobrodružství; Přídavná jména:
komunikativní,  nadšená,  zvídavá;  Slovesa:  objevuje,  poznává,  odjíždí,  ochutnává,  fotografuje,
seznamuje se
11.  Podstatná  jména:  dědeček,  prarodiče,  vnoučata,  prázdniny;  Přídavná  jména:  zapomětlivá,
starostlivá, šedovlasá, staromódní, přívětivá; Slovesa: zahradničí,  vzpomíná, vypravuje, stará se,
rozmazluje
12. Podstatná jména: apartmán, recepční, uklízečka, rezervace, dovolená; Přídavná jména: luxusní,
turistický, tříhvězdičkový, hodinový, lázeňský; Slovesa: poskytuje, otevírá, ubytuje, nabízí
13.  Podstatná  jména:  dovolená,  koupaliště,  prarodiče,  červenec,  cestování;  Přídavná  jména:
podzimní, půlroční, studentské, letní; Slovesa: ubíhají, začínají, krátí se, končí
14. Podstatná jména: povolání, kabinet, univerzita, matematika, katedra; Přídavná jména: nadšený,
středoškolský, vystudovaný, zaměstnaný, třídní; Slovesa: vyučuje, známkuje, vysvětluje, hodnotí,
vychovává



Terapeutický materiál

LEGITE

Soubor cvičení pro reedukaci čtení při alexii

Úroveň slov

DOPLŇOVÁNÍ PÍSMEN

 



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 1

DOPLŇOVÁNÍ PÍSMEN

Zaměření cvičení:
Identifikace písmen – oblast ortografické analýzy
Lexikální rozhodování – oblast ortografického vstupního lexikonu

Pokyny:
V  následujících  slovech  a  pseudoslovech  (slovech,  která  nemají  význam)  je
vynecháno vždy stejné písmeno. Doplňte písmeno do slov i pseudoslov. Potom
všechna slova postupně nahlas přečtěte a u každého určete, zda se jedná o slovo
nebo pseudoslovo.

Zácvik (jak na to):
Rozlišení slov a pseudoslov:

BOTA, ČERNÝ, LÉTAT – slova
SALBA, FOULIT, RESNÝ – pseudoslova

Další možnosti práce s materiálem:

Opis slov a pseudoslov
Hledání dalších slov obsahujících dané písmeno
Hledání jiného písmene, jehož doplnění by vytvořilo jiné smysluplné slovo



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 1

Cvičení 1

K
___EF

NANU___

O___OLÍ

___OPEC

___ELDA

Cvičení 2

T
HOBA___

___UKO

SPÁ___

SVE___R

HO___KA
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Cvičení 3

D
___ORT

FOU___

Ú___OLÍ

___ÁBEK

___ÁMA

Cvičení 4

N
___OBA

HO___EK

___OSIT

KAM___A

KÁME___
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Cvičení 5

O
M___BIL

ST___F

L___TES

K___ZA

___SITA

Cvičení 6

A
SOV___

VL___K

___KON

DR___B

ST___N
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Cvičení 7

É
BAZ___N

PL___ST

L___TO

PR___S

F___ŽEK

Cvičení 8

J
___ARO

BO___

LÁ___

LA___EK

BE___NÝ
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Cvičení 9

Ů
ST___L

BAD___K

D___M

F___JA

KL___M

Cvičení 10

E
L___T

ŽIDL___

P___NA

Z___DÁK

JOL___
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Cvičení 11

Ž
JO___

KŮ___E

___ALUD

___RAK

PO___EK

Cvičení 12

B
___ARVA

___UL

___UNA

Z___OK

OSO___A
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Cvičení 13

P
___ELA

___TÁK

___USA

FU___EK

HA___

Cvičení 14

Ý
P___CHA

T___S

SEL___

P___RA

V___R
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Cvičení 15

Š
BY___A

HO___NA

KO___ÍK

___ÍP

___OLÍK

Cvičení 16

C
PO___

___ENA

___UPOK

O___AS

___ESTA



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 1

Cvičení 17

Z
___LÝ

PO___IP

VŮ___

___LEN

___IMA

Cvičení 18

A
LEF___L

PL___ST

HR___

___DUR

KO___
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Cvičení 19

U
S___D

L___BAT

PR___H

R___KA

K___KAT

Cvičení 20

R
ČE___AT

K___ÁL

___EJNÍ

___ESNO

P___OJ



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 1

Cvičení 21

CH
SA___

PRA___

___OBOT

BU___TY

___OLA

Cvičení 22

M
___AFÍN

KORA___

STRO___

U___ÝT

KU___A
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Cvičení 23

Y
H___BA

UM___TÝ

RT___

B___T

GON___T

Cvičení 24

G
___UMA

DO___A

FO___A

___ÓL

___AM
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Cvičení 25

Ú
___SAK

___MIK

___MYSL

___HEL

___L

Cvičení 26

I
C___T

___BELA

ROL___T

P___LNÁ

P___KA
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Cvičení 27

O
SL___N

FR___

KR___B

___BR

___LEK

Cvičení 28

H
DU___

___LÍNA

___ROČ

___AD

BO___AT
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Cvičení 29

L
P___OT

___ANO

___ÁŽ

POTO___

S___OK

Cvičení 30

U
K___S

S___NIT

T___ŽKA

B___MKA

___RF
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Cvičení 31

Í
KŘ___Ž

JARN___

J___S

P___SKA

P___T

Cvičení 32

V
___UKA

O___LÍT

HO___NÝ

MRA___

___ZKAZ
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Cvičení 33

S
FO___LE

___EŇ

KO___A

___TULA

PRO___IT

Cvičení 34

Á
B___ZA

S___N

Z___MEK

K___VA

P___D
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Cvičení 35

Ř
___ÍTKO

T___ÍDA

PO___EN

KE___

VE___

Cvičení 36

Č
PO___ET

OKO___

PE___KA

___ÍST

___EK
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Cvičení 37

F
KU___R

___OTKA

___ROK

KU___KA

DA___A

Cvičení 38

E
S___CIT

OVOC___

P___PŘ

KŘ___

T___ČÍN
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Cvičení 39

I
PÁL___T

KL___D

F___LKA

CV___

PL___K



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 1

Řešení ke cvičením - úroveň 1

1. Slova: nanuk, kopec, okolí
2. Slova: spát, svetr
3. Slova: dort, dáma, údolí
4. Slova: nosit, kámen, kamna
5. Slova: mobil, koza
6. Slova: vlak, sova, stan
7. Slova: léto, plést, bazén
8. Slova: jaro, boj
9. Slova: dům, stůl
10. Slova: let, židle
11. Slova: kůže, žalud
12. Slova: barva, osoba
13. Slova: pták, pusa
14. Slova: výr, pýcha
15. Slova: šíp, košík
16. Slova: ocas, cena, cesta
17. Slova: vůz, zima, zlý
18. Slova: hra, plast
19. Slova: pruh, sud, ruka, kukat
20. Slova: král
21. Slova: prach, buchty, chobot
22. Slova: umýt, strom
23. Slova: rty, byt, umytý
24. Slova: gól, doga, guma
25. Slova: úl, úhel, úmysl
26. Slova: cit, pilná
27. Slova: obr, slon
28. Slova: had, hlína
29. Slova: lano, plot
30. Slova: kus, tužka
31. Slova: pít, kříž, jarní
32. Slova: mrav, vzkaz
33. Slova: kosa, prosit
34. Slova: káva, pád, zámek
35. Slova: keř, třída
36. Slova: číst, počet
37. Slova: kufr, fotka
38. Slova: pepř, ovoce
39. Slova: klid, pálit



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 2

Cvičení 1

Í
ST___LKA

POZOL___ŠNÝ

STRES___LEK

STŘ___LET

BOTUL___K

Cvičení 2

O
FR___STEK

ST___LEK

___BROVSKÝ

KL___BÁK

P___TKAT
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Cvičení 3

U
RÁD___ŠIT

AM___KLIČKA

___FILEJNÝ

___ŽITEČNÝ

ŠM___CKA

Cvičení 4

C
PŘE___EDIT

PRO___ÁLET

BRODE___

___OLÍNEK

STA___EL
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Cvičení 5

Č
HOR___ENEK

POLI___KA

GRU___ÁK

RO___ÍSNIT

___INAVKA

Cvičení 6

Ž
___IBRENKA

HROZNE___

PO___ELÁK

___EDLÁČEK

TOU___IT
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Cvičení 7

T
KES___ELNÝ

VOULE___

___E___A

POS___EL

___ELENKA

Cvičení 8

Ý
UM___VAT

NAPOLEČN___

STR___BELKA

ČERVEN___

V___HODA



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 2

Cvičení 9

S
PRO___IT

___TOKONINA

___OUDCE

HOROBÁ___

O___OBNÍ

Cvičení 10

I
KŘ___ČET

___STALÁK

KAŠNET___

PR___NELET

___NKOUST
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Cvičení 11

Ú
PRO___STEL

___ŽASNÝ

___KALKA

PO___NĚT

___STŘEDNÍ

Cvičení 12

F
___ANOUŠEK

BRU___ÁT

___ALEJNÝ

CO___IČKA

PO___OUKAT
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Cvičení 13

R
KOŽNA___

P___OUČNÝ

TO___YČKA

P___ACOVAT

ST___UHADLO

Cvičení 14

Ř
P___ÍSENNÝ

ŽEB___ÍK

TAUBE___

K___ÍŽOVKA

K___ÍDLO
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Cvičení 15

É
BOL___DAN

S___BALKA

POL___VKA

ROZBIT___

PŘIL___TAT

Cvičení 16

V
PŘÍ___OZ

ZÁ___ENĚT

STROHO___

___LONKA

O___ELČENÍ
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Cvičení 17

E
BROM___C

T___L___

KL___MIT

DAL___STÍNA

PRÁST___LKA

Cvičení 18

H
PO___ÁDKA

VOLBRO___

___REBAT

PO___ODA

PO___OUČENÝ
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Cvičení 19

K
___OBEREC

NA___OUPIT

O___LATEČ

MA___OULA

___ULATÝ

Cvičení 20

P
HO___LET

VROKA___

___OLINA

___OLÉVKA

___ROSEČNÝ
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Cvičení 21

B
HRO___ÁNEK

TRA___IČNÝ

___ROSTOL

O___OJEK

___Á___A

Cvičení 22

G
___UMEČEK

BOU___AL

___RANÁT

HRADO___A

PRO___RAM
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Cvičení 23

J
___ESELIČKA

KO___ENÍK

HOKE___

PŘE___ET

___ABLKO

Cvičení 24

L
B___EČINA

POP___ETA

POD___AHA

ŽOU___IT

ŠPA___ETNÝ
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Cvičení 25

A
LŽIČK___

POTK___T

BOLIK___

ST___LEST

___MORAT

Cvičení 26

Y
BALH___NA

TEPLÁK___

STR___ŠNÍK

B___LOUNKA

B___DLET
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Cvičení 27

E
POST___L

KR___PINKA

BAKOUL___

VOJ___SIT

___KONOM

Cvičení 28

Á
NEZAL___Č

POPT___VKA

G___RDOVAT

KR___DEŽ

VOD___NKA
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Cvičení 29

D
KA___LINA

POHO___A

___OBELAT

___LOBÁK

SOPO___KA

Cvičení 30

I
PLOT___SEŇ

TUL___PÁN

SM___LEJNÝ

BROT___LKA

HEDL___T
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Cvičení 31

M
___ELENÍNA

ŽRALE___NÝ

ZKLA___ANÝ

HOSTO___EK

KO___INÍK

Cvičení 32

N
LE___ESTÍK

KO___TROLA

VYGRU___AT

BATO___ÁLKA

POFASE___EK
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Cvičení 33

Z
TRO___LETKA

PO___ITIVNÍ

___METELÝ

___KOUŠKA

BU___LÁK
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Š
PŘÍ___ERA

KO___KOVÝ

GRUDÝ___

___UVELNÝ

PO___ELNO
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Cvičení 35

O
K___RUNA

DR___STANÝ

D___STÁLET

___PLATKA

AKAP___RA
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CH
PO___ÁLKA

___RÁNIT

VRO___AT

PRO___ÁZKA

DROBOU___
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Cvičení 37

U
B___RNÍK

PL___KOVNÍK

M___DLONKA

SM___TNÝ

ZAD___LNÍ
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Ů
PR___NIČKA

ZP___SOB

PAL___ŠKA

DOMAL___N

P___JČKA
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Cvičení 39

A
V___ČIDNÍ

ZNÁMK___

STROUH___T

STRÁB___T

___FRICKÝ
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Řešení ke cvičením - úroveň 2

1. Slova: střílet
2. Slova: potkat, stolek, obrovský
3. Slova: užitečný
4. Slova: přecedit
5. Slova: polička
6. Slova: toužit
7. Slova: postel, teta
8. Slova: umývat, výhoda, červený
9. Slova: soudce, osobní, prosit
10. Slova: inkoust, křičet
11. Slova: ústřední, úžasný
12. Slova: pofoukat, fanoušek
13. Slova: pracovat, struhadlo
14. Slova: křížovka, žebřík, křídlo
15. Slova: rozbité, polévka, přilétat
16. Slova: přívoz
17. Slova: tele
18. Slova: pohoda, pohádka
19. Slova: koberec, kulatý, nakoupit
20. Slova: polévka
21. Slova: bába, obojek
22. Slova: granát, program
23. Slova: přejet, jablko, hokej
24. Slova: podlaha, popleta
25. Slova: potkat, lžička
26. Slova: bydlet, tepláky
27. Slova: postel, ekonom
28. Slova: krádež, poptávka
29. Slova: pohoda
30. Slova: tulipán
31. Slova: zklamaný, kominík
32. Slova: kontrola
33. Slova: zkouška, pozitivní
34. Slova: příšera
35. Slova: koruna, oplatka
36. Slova: chránit, procházka
37. Slova: smutný, plukovník
38. Slova: půjčka, způsob
39. Slova: strouhat, africký, známka
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Cvičení 1

D
___ALO___ÁK

___O___DLÍT

___O___ÁVKA

___U___LÍK

VY___Á___ES

Cvičení 2

H
___A___ALIT

___LA___OL

PRU___O___ÁČEK

___OLO___LAVÝ

___ODĚLE___
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Cvičení 3

U
ST___L___ST

___KR___TNÝ

___D___SIT

___S___ŠIT

___K___ŠNÝ

Cvičení 4

B
DO___U___LENÁ

O___RU___A

HORO___E___ÁK

___INELE___

___Á___OVKA
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Cvičení 5

A
N___M___Z___T

___H___LIT

PROD___V___ČK___

KOLEN___ČK___

P___D___T
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C
___U___ÁLKA

___OUKALE___

___U___AT

PRO___E___IT

VY___OUVAT
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Cvičení 7

O
Č___K___LÁDA

D___BR___V___LNÝ

B___R___VICE

___P___LET

P___ČERT___MÁK
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Č
PRO___I___IT

VE___ERNÍ___EK

PO___ÍTA___

___O___KA

___ASE___NÝ
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Cvičení 9

L
K___OKTAD___O

S___ADO___IT

PI___U___KA

D___EŠIDO___

PO___ESÁ___EK
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T
___EFILE___KA

___O___ALI___A

___ES___OVÁNÍ

___A___ENOSNÝ

KRU___OVA___
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I
BEZC___S___DNÝ

PŘ___PRAV___T

S___LN___CE

___N___C___AT___VNÍ

ROZF___Č___T
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N
___ES___ESITEL___Ý

___EMOC___Ý

___EZI___AT

___O___ATA

BE___ELEČ___Ý
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Cvičení 13

I
PL___C___T

___ND___ÁN

SPEC___AL___STA

PŘ___F___KAT

___BAST___CE
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S
___OU___TAVA

___OU___EDNÍ

O___TUPÁ___EK

___E___ILUČNÝ

___AMO___TUDIUM



LEGITE: Doplňování písmen Úroveň 3

Cvičení 15

Ů
STROJV___DCE

NOCIT___LEK

PR___VODCE

STR___BOL___N

V___LASTOVÝ

Cvičení 16

U
___K___LELE

POS___N___TÝ

K___T___LIČKA

B___NIR___DA

___BR___S
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Cvičení 17

R
___OZT___HNOUT

BA___NI___ÁK

___ESTAU___ACE

___A___ÁŠEK

___OZMO___AT

Cvičení 18

A
K___T___STROF___

___BOULEND___

___KTOVK___

Z___KÁZK___

B___T___LEČK___
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Cvičení 19

E
___KONOMI___

PL___T___NÍ

___VOL___ČNÝ

KR___VAL___NA

Ž___L___ZNIC___
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Š
___U___LINKA

___ESTA___ÁK

___I___ATÝ

___I___KA

___A___KOVAT
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Cvičení 21

V
O___LI___ŇO___AT

___ALICE___KA

KO___O___Ý

O___I___INIT

___ODO___OD

Cvičení 22

Ý
K___VAV___

B___VAL___

OCHM___ŘEN___

D___SEL___N

NOT___KAL___
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G
ZO___ARÁČEK

PRO___EŽÁT

PEDA___O___IKA

___ANILO___

O___RO___ANÝ
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Y
V___M___DLENÝ

V___T___KLAT

V___S___PAT

V___M___SLET

ST___L___NEK
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K
___O___AŘ

___A___AO

___U___AČKA

PO___RO___

PO___O___ÁVAT
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É
PR___TAL___K

L___ZINEČN___

STR___BINKA

TR___NOVAN___

PŘEL___TAVÝ
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Ú
___SKYTOVAT

SAMO___LEŽ

BOJ___ZELNÝ

TROJ___HELNÍK

BEZ___ČELNÝ
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F
___OTOGRA___IE

___LUCE___AN

DO___O___OUK

___INI___UK

KARA___IÁT
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Í
STŘ___DÁN___

PRACUJ___C___

VON___LEČN___K

PROS___ČKÁN___

ST___Ž___TKO
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E
KOTRM___L___C
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K___C___L___K

___G___ROUN

F___LINÁČ___K
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O
P___R___TA

___STR___ČIT

P___ ___T___ČIT

___K___LN___ST

P___K___LEŠ

Cvičení 32
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M
___AR___ELÁDA

___OSTOLE___KA

___A___ET

___A___INKA

KO___OTE___
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J
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P
___OSTOU___IT

___AU___ELÍK

___RO___EČENÝ

___O___ELÁŠET

___ALENO___
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Ř
___E___ICHA
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T___EST___EN

T___ISTAT___ICET
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Cvičení 37

Z
___R___AVÝ

___LO___AT

___AMA___AT

___MI___ET

___ANERA___IT
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CH
___ÁVOLÁ___

___O___OL

VY___U___OLIT

PO___YBODEČNÝ

___I___IČÁK
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Cvičení 39

Ž
___Í___ALA

O___U___LANÝ

___E___ULKA

___LOBÁ___

BO___I___LAT
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Řešení ke cvičením - úroveň 3

1. Slova: dodávka, dudlík
2. Slova: hlahol, holohlavý
3. Slova: udusit, usušit, ukrutný
4. Slova: bábovka, obruba
5. Slova: padat, namazat, prodavačka
6. Slova: cucat, vycouvat
7. Slova: borovice, čokoláda, dobrovolný
8. Slova: počítač, čočka, večerníček
9. Slova: kloktadlo, pilulka
10. Slova: testování, totalita
11. Slova: silnice, připravit, iniciativní
12. Slova: nemocný, nesnesitelný
13. Slova: indián, specialista
14. Slova: soustava, sousední, samostudium
15. Slova: strojvůdce, průvodce
16. Slova: ubrus, ukulele, posunutý
17. Slova: rarášek, roztrhnout, restaurace
18. Slova: zakázka, aktovka, katastrofa
19. Slova: ekonomie, pletení, železnice
20. Slova: šiška, šaškovat, šišatý
21. Slova: ovlivňovat, vodovod, kovový
22. Slova: ochmýřený, bývalý, kývavý
23. Slova: pedagogika
24. Slova: vysypat, vymyslet, vymydlený
25. Slova: pokrok, kakao, kukačka
26. Slova: trénované, přelétavý
27. Slova: trojúhelník, bezúčelný
28. Slova: karafiát, fotografie
29. Slova: pracující, střídání
30. Slova: peníze, kotrmelec
31. Slova: po otočit, okolnost, porota
32. Slova: nahrávání
33. Slova: maminka, marmeláda
34. Slova: nej jednodušší, jojo
35. Slova: postoupit, propečený
36. Slova: řeřicha, křovinořez, třistatřicet
37. Slova: zmizet, zrzavý, zamazat
38. Slova: chochol
39. Slova: žížala, žežulka, ožužlaný


