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Čtenářské rozcvičky 
Čtenářské tabulky a texty pro dyslektiky a začínající čtenáře 
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Úvod 
Čtenářské rozcvičky jsou určeny pro děti s dyslektickými potížemi od posledního čtvrtletí 1. ročníku (po 
zvládnutí celé české abecedy), především pak žákům 2. ročníku, ale podle potřeby i starším dětem. Slouží 
k domácímu i školnímu procvičování čtenářských dovedností, především k technickému zvládnutí čtení. 
Slova jsou řazena ve sloupcích pro lepší přehlednost, později v řádcích jako obtížnější varianta. Náročnost se 
postupně zvyšuje od čtení otevřených slabik ve dvouslabičných slovech až po složitější slova 
s komplikovanější stavbou. Zcela na začátku je zařazena tabulka otevřených slabik pro čtenáře s těžšími 
problémy nebo pro snadný start. V každém bloku jsou důsledně řazena slova se stejnou hláskovou stavbou, 
to usnadňuje čtení a umožňuje čtenáři pocítit snáze úspěch (ve vzorcích je použit pro samohlásku symbol O, 
pro souhlásku symbol X).  
Doporučujeme používat čtenářské okénko (vždy posunuje dospělý) nebo záložku (viz šablona v příloze).  
Bezpatkové písmo bylo použito pro svoji jednoduchost, dítě tvary lépe rozliší. Velikost písma se se 
stoupajícími nároky zmenšuje. 
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Metodické poznámky 
Termín rozcvičky je zvolen proto, že materiál poslouží především jako úvod ke zvládnutí náročnějších textů, 
k  jakémusi rozečtení nebo úspěšnému nastartování před čtením souvislých textů a čtením s porozuměním. 
Volíme takovou úroveň textu, která dítěti vyhovuje, a postupně zvyšujeme nároky. Snadnější text může dítě 
motivovat ke čtení, činnost, kterou dobře zvládneme, děláme rádi. Dítě musí vždy číst pod vedením 
dospělého, můžeme zvolit různé formy: 

- dítě čte sloupec, řádku 
- dítě čte slova podle ukazování dospělého 
- spolučtení (dítě čte zároveň s dospělým, dospělý se přizpůsobuje tempu dítěte) 
- střídavé čtení (jedno slovo dospělý, jedno slovo dítě) 
- vyhledávání zadaného slova, slova podle parametru (zvíře), podle pozice (např. 3. sloupec, 2. slovo) 

Tabulky můžeme také využít jako zdroj pro diktování slov, předem známá hlásková stavba usnadní dítěti 
analýzu a syntézu slova. 
U některých textů jsou uvedeny 2 varianty, jsou označeny v záhlaví: 

A. snadnější varianta bez ě, měkkých slabik, dvojhlásek nebo r, ř (tato úprava odstraní další komplikaci 
zvládnutí úkolu, pamatujeme tak i na děti s vadnou výslovností, které se mezi dyslektiky často 
vyskytují, zejména v prvních ročnících) 

B. obtížnější varianta obsahuje všechna písmena české abecedy (neobsahuje w, q) 

Slabiky  - úvodní tabulku čteme ve sloupcích a řádcích, později podle ukazování. V dalších 
tabulkách dodržujeme posloupnost. Mezi slabikami mohou děti hledat vzniklá jednoslabičná slova. 
K procvičování zavřených slabik a slabik se souhláskovými shluky jsou použity sloupce slabik se 
změnou pouze v samohlásce, je to osvědčený způsob, jak automatizovat čtení obtížnějších slabik a 
zlepšit plynulost čtení. Obdobným způsobem můžeme procvičovat za pomoci kartičky se 
souhláskou (souhláskami), kterou přikládáme k různým samohláskám rozloženým na tabuli nebo 
na stole. 
Text - čteme sloupce nebo řádky, u dětí s většími problémy nebo vadou výslovnosti volíme pouze 
snadnější variantu. Po zvládnutí slov procvičíme dovednost na větách. V ohraničených tabulkách 
můžeme vyhledávat a vybarvovat podle zadání, text zkopírovat a použít jako pracovní list. 
Příloha: 
Šablona čtenářského okénka



1. Otevřené slabiky 

1.1. Otevřené slabiky systematicky řazené 
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ma me mi mo mu my 
ta te ☺ to tu ty 
ja je ji jo ju ☺ 
la le li lo lu ly 
sa se si so su sy 
va ve vi vo vu vy 
na ne ☺ no nu ny 
pa pe pi po pu py 
ka ke ☺ ko ku ky 
za ze zi zo zu zy 
da de ☺ do du dy 
ca ce ci co cu ☺ 
ra re ☺ ro ru ry 
ba be bi bo bu by 
ha he hi ho hu hy 
ča če či čo ču ☺ 
ša še ši šo šu ☺ 
ža že ži žo žu ☺ 

cha che ☺ cho chu chy 
řa ře ři řo řu ☺ 

ga ge gi go gu gy 
fa fe fi fo fu fy 
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dě tě ně bě pě vě mě 
 

di ti ni 
 

ďa ďo ďu ťa ťo ťu ňa ňo ňu 
 
 

1.2. Otevřené slabiky náhodně řazené – varianta A 

 

la pí ko se by vá 
nu dý tů ha gó ji 
fe ro pi vý jé co 
ří mú zá ty ra lů 
fi da ga ře si hy 
su lí ži che ký ná 
ša ze no čá me vo 

 

 

chý sí ká ló bé te 
pe řa če dá ku há 
zy bu fa ju žá le 
hu jí zů šá cha rý 
du ge li do ce ke 
re cá po já řu lu 
ji tý sů vi ků ró 



1.3. Otevřené slabiky náhodně řazené – varianta B 
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ně tou te ďu vě ťa 
há le rý ke lu še 
šou ró ti zo tě čou 
ňa be ku žá řu dí 

cou vý vou hy ká dě 
      

če fa zů pou li po 
ré žou sú go sí fou 
řa bu jí ge jau cá 
ťu tý kou ná ji čau 

 

ve že bou bi gou sý 
      

čí de šu pé ča tá 
ny pě ma ňu mou ne 
di fy tí ní chu má 

lou he chou ja mě žé 
pa ci ďa bě ší sů 

      
žu ta be kú lé čé 
jou rů ža mů dou va 
my ni rou sé pů nou 
cho zi hů gu fo či 
dů ná go hý mí zo 



1.4. Otevřené slabiky – velká písmena 
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Ka Mu Go Ji Ba Lo 
Tu Že Řá Fo Rý Pe 
Ne La Pi Ša Se Zo 
Či Ge Da Ně Ha Ty 
Hy Ci Pě Cha Lí Ža 

      
Ři Šo Bu Mi Ro Čí 
Zá Pu Ko Ři Ke Fu 
My Dí Pá Ja Si Mě 
Che Be Vy Zou Še Nu 

 

VÍ KÝ JU LO SÍ HE 
      

GU HŮ DU TI FA CÍ 
SO CHY ZI CA NŮ ŤU 
ČA SOU GA VÉ JÉ BI 
ZE PI LOU ŽU GY ROU 
BO ČE ŽI LA NO MĚ 

      
ŽOU MÁ ŘE PO ŠÍ HÁ 

FI CHU JO BĚ SÁ LY 
TÍ VA HU DÁ CHO CO 
ČE RA DI KU NI GÁ 
DĚ ŘI PĚ KOU JŮ SÁ 
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2. Text s otevřenými slabikami 

2.1. Slova XO/XO – varianta A 
 

máma nese půda seká 
lípa dupá pila nosí 
kosa nemá kolo teta 
pata nohy milá vila 
kape vana domy vata 

 
padá nula sama deka 
sady topí zima voda 
veze pije suchý mula 
husy lano láká cena 
žába lepí leze kola 

 
pole víla sele mísy 

doma kůly jámy váza 
koza pase živá lýko 
levá pásy pere kilo 
síto lépe nůše mává 

 
socha vozí jako taje 

válí chyba lije síra 
samy žíla zelí kosí 
nový domů nože masa 
rýže táta ková chytá 
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lyže pusa káva žene 
píle líže maže jela 
vosa myje mísa hony 
valí malý suky meze 

basa holá duby káva 

 
tahá, mapa, levá, léto, noha, leží, kazí, žena, sudy, 
sama, veze, zipy, teta, balí, doba, káva, malé, žáci, 
živý, mete, maso, lože, visí, máme, málo, váže, vata, 
zebe, vany, váhy, tele, bílá, bosá, míče, suky, šedý, 
sova, šaty, lupa, žene, boty, sytý, bolí, roky 
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2.2. Slova XO/XO – varianta B 
 

sedí ryba sype vadí 
řepa tíha loni soda 

chabá kosi raci vábí 
dělo vázy chodí duní 
luka díky může řeka 

 
volí fámy létá gatě 

běhá hurá musí kůra 
soví řeší pěna vítá 
lano seno chytí sako 
pero říká vodí laně 

 
zuby fotí pálí dítě 
lichý víko kůže mizí 
děda dává vůně řada 
role dílo sudí pára 
září dusí paní noty 

 
žito ředí ticho mezi 
hory zebe solí ladí 
rada tiká radí šije 
pátí moře chová kuře 
jaro chápe chutě běda 
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paže myši věda honí 
můra kára dupe noky 
voní kočí víno měla 
libá měli peří chýše 

malý kola vosí pátá 

 
kino sobí hází sada 
vidí záda děsí věší 

gumy saze ruka hodí 
láva něco tělo tichý 
letí běží láme Labe 

 

 
Nána Heda Hana Jana 
Kája Péťa Jiří Kuba 
Mína Jula Víťa Ruda 
Béďa Běla Zita Dana 
Týna Míša Lada Šíma 

 
Věra, Ríša, Míra, Jiří, Běta, Péťa, Říha, Lída, Véna, 
věta, rýha, něha, němá, potí, těká, věky, góly, koně, 
něčí, řepy, ničí, sítě, věří, latě, měří, síně, nově, vaří, 
kotě, fůry, řady, běhy, měchy, réva, rýma, říše, šero, 
řasa, cizí, rybí, chudí, depo, hadi 
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2.3. Slova XO/XO – dvojhlásky 
 

koule houká touží Doubí 
soudí souží loučí louže 
louka moucha louda Louny 
couvá píšou kouří toulá 
souká poupě bouchá pouta 

 
doupě roura nesou touha 
bouda zobou houba vousy 
routa nohou loupe pasou 
kouty moula šourá pouze 

mouka perou houpe melou 
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2.4. Slova XO/XO/XO – varianta A 
 

malina košile pokoje makový 
koleno počítá začíná jelito 
zalévá nepoví daleko košíky 

dovede zašije fazole cibule 
bobule chytáme koláče masitý 

 
ležíte takový cizina sypaný 

batohy lyžuje napila žijete 
ledový chalupa čepice hotová 
kalina mikina dukáty položí 
noviny pokusy kopyto lidová 

 
sudoku bolavý kynuté kabela 
kožený cuketa zakusí nabízí 
lavice sekáči lakomý kolébá 
cukají lopata kulatý záliba 

zakope galoše šupiny jakoby 

 
žíhaný, maluje, zubatý, dosype, důkazy, lakuje, 
gazela, kovový, sedací, kočičí, bodový, záhada, naloží, 
chybuje, volaný, zahýbá, laciný, mazaný, šikula, 
lihový, zajíci, kopaná, ženatý, poloha, palivo, dolina, 
lipový, posílí, kolega, balíky, házená, limeta
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2.5. Slova XO/XO/XO – varianta B 
 

dosyta poběží měděná boxuje 
vycení zapíše dožene garáže 
žirafa loučíme ladění pověsí 

kořeny zašumí ropucha řadíme 
rameno bageta běloba raketa 

 
koruna porucha šedivý Milena 
děkuji potíže vyděsí Libuše 
kovají dopíše zavěsí Kamila 

koupíme vaříte zeleně Žaneta 
pětice poupata doletí Bohuna 

 
zapojí poradí vyřeší houkání 
vaření porada říkají vymění 

foukaná lisuje pořádá lakuje 
politá vyřídí koluje vítězí 
ležení kování poráží neradí 

 
kazeta šidíte válíme děravý 
letuje varuje šokuje zašumí 

ředíme koření pokuta zimuje 
pěšáci měníme zapíná parohy 
děsivá působí ryjete kopete 
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tupíme raníte zasune Metuje 
polepí buduje vyvěsí Sázava 
pojede řešení kožichy Renata 
pořady parády rukávy Kofola 
sezení vědění dělení Jolana 

 
roboti důvody zákazy Zuzana 
jeleni gorila koleje Kamila 
sýkora potají syrový Libuše 

výměna gumuje věnuji Milena 
sekaná dareba kapuce Helena 

    
nevoní jiřina labutě Romana 
řemeny kytice lovíte Simona 
medová rušíte vidíme Figaro 
posoudí tělová koťata Rumuni 
lupeny šumění roluje Poláci 

 
vyšívá, polyká, dotuje, balíky, javory, topoly, lopuchy, 
posedy, cedule, soukolí, potěší, nazývá, koluje, 
poleze, nahodí, pokusí, nemusí, zápisy, dělený, 
běduje, kalichy, vědomí, měsíce, těšíte, papíry, 
borová, lekavý, natírá, synové, kolíky, lituje
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2.6. Slova XO/XO/XO/XO  
 

rukavice televize zalepený zakopaná 

salámová počítače žalujeme položený 

karamela tapetový kazetová raketové 

sametoví zelenáči dokonalý lomenice 

nalomená polekaný kolesové ramenatý 

 
luxujete litovala malovali zaťukaly 
posílají narodila fazolová vygumuje 

topolový kolegové rebelové pokušení 
zalezeme vyberete komorová radovali 
vytopíme napečete lakujeme počítáme 

 
pozoruje vykonává večeřela 

nemusíte potěšení vydělají 

velikáni lékořice domovina 

nazýváme kadeřavá pohovory 

kapitola medovice polovice 

 
javorové, nanukový, telefony, zatopený, kulatina, 
hovorový, zametený, vybělená, pokapané, vyšívali, 
banánová, rezivějí, děrovaná, metelice, delegace, dokonalí, 
vyvýšený, naložená, karabina, salátová, pokoření, 
korunový, kupovaná, zabalené, vyvolený, ponořený
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2.7. Slova O/XO 
 

oko ucho oči ale 
učí úpí eso osa 
aby umí učí opi 
udá ují asi umy 
ona uši aha údy 

 
obě ono Ida Ema 
udí óda Iva Ivo 
oře ani Oto Eva 
udá Eta Ela Ota 
oho Eda Ája Ola 
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2.8. Slovní spojení, předložkové vazby s otevřenými slabikami 
 

malá vana levá ruka nová mísa 
holé ruce milá Hana celé ovoce 
šedá tuha jako hora rudá šála 

sama doma líný Kuba vaše kabela 
rybí maso bílá košile suchá noha 

   
moje kofola cizí žena kulaté rohy 

libá vůně kilo soli široká ramena 
pečené filé jiná káva děravá halena 

ryzí kovy malé boty bolavé nohy 
umytá záda čirá voda hotové úkoly 

 
na kole po ledu za tebe 
o tetě na zuby do vody 

na patě do háje ze sebe 
po sobě na kůži do země 

za horami na maliny na jihu 

   
ze severu do kaluže za zády 

na kamenu za korunu na kolena 
na paseku do pokoje za jeleny 
u zápisu na koledě do lesíka 
po koleji na výletě na řetězu 
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2.9. Věty s otevřenými slabikami 
 

Kája loví ryby. Mája suší seno. 
Vanesa šije šaty. Raketa letí do výše. 

Kuře má peří. Romana kupuje boty. 
Ota zametá piliny. Véna nosí rukavice. 
Věra zatíná zuby. Není ti zima? 

 
 

 

Teta si míchá kávu. Dana sedí na kanapi. 
Láďa lepí papíry. Lípa voní po lese. 
Emu bolí pata, Pepa kope jámu. 

Ruda vidí jelena. Míla to umí sama. 
Dana mává tátovi. Bára jede na kole. 

 
 

 

 

Hana motá nitě. Hela mete lupeny. 
Lída láme tuhu. Iva sype semena. 

Jolana počítá děti. Opice jí banány. 
Táňa má ráda víno. Týna volá Romana. 
Viky má málo kaše. Děda už nemá sílu. 

 
 

 

Na míse je maso. Tady je ale šero. 
Ryba je němá. Na lavici leží guma. 
To je levá ruka. Míra chodí pozadu. 

Jura utíká nahoru. Káva je ledová 
Gazela běží buší. Luky maže tabuli. 
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3. Zavřené slabiky 

3.1. Slabiky XOX – varianta A 
 

kam lep pot bos 
kem lup put bus 
kom líp pat bís 
kum lap pít bes 
kým lop pet bys 

 
šel vas čep hák 
šál ves čip huk 
šil vís čop hok 
šol vos čáp hek 
šul vys čup hyk 

 
puk mech ber sok 
pak mych bor sak 
pok mich bar suk 
pek mach byr syk 
pik much bůr souk 

 
val kop rak lak 
vil kep rek luk 
vál káp rouk lek 
vůl kyp rok lík 
vyl kup ryk louk 
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3.2. Slabiky XOX – varianta B 
 

nech tik žít čas 
něch tok žet čes 
noch tak žut čis 
nach tuk žot čus 
nich těk žat čís 

 
rys gól jak víc 
ras gal jek věc 
rus gul juk vac 
ros gel jok vouc 

rous gil jouk vec 

 
nak top cit dar 
nik tep cat dur 
něk typ cet dor 
nyk tup cot dyr 
nuk tap cout děr 

 
hoch žák máj bam 
hych žok myj bim 
hach žuk moj bum 
hech žek můj bem 
huch žík mej bom 
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4. Text se zavřenými slabikami 

4.1. Slova XOX– varianta A 
 

les meč hod noc 
kov den páv pes 
míč vak lup hák 
sud ves vůz byl 
jen máj led lak 

 
zub moc jed pec 
nad sup půl lom 
háj puk los pás 

bum bok koš hej 
myš výš sůl kus 

 
tam len mech kůň 
dej muž žák vál 
ten kal čin nůž 
sad jak kůl šíp 
byt líh duch chuť 

 
dech, hoch, čich, loď, chov, pot, sed, pyl, důl, býk, zeď, 
roh, saň, pal, čep, hýl, fáč, gól, mák, sám, líp, pas, sen, leh, 
rez, tůň, tác, dar, vaz, fík, kup, syp, kam, lán, ven, lez, luk, 
sak, kel, lup, kuk, maz, kyj, nov, pod, sem, nať, šach, mat, 
jel, myl, sok, kop, zip, lid
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4.2. Slova XOX– varianta B 
 

dík dup nic tis 
běh rýč myš roh 
kouř nit pět řeč 
hop rub cíl rým 
pýr věc řad měl 

 
rok řev keř dub 
piš lom rod čáp 
var řád ven síť 
suk náš řez buk 
dar mař pac neb 

    
dům dok čaj Don 
boj říz louh Jan 

soud tuk boř TIR 
rum měď ráz Rus 
box pes věk Řím 

 
šál, kov, šek, bál, měch, leť, kos, děs, věz, miz, řež, běž, 
věž, též, lež, jas, vír, rez, bus, per, ruš, maž, věř, měř, cíp, 
dým, koš, hoď, sýr, fix, roup, zem, šot, bal, šik, pán, kar, 
žok, seď, vál, síň, žár, kaz, mol, dál, mír, šok, děd, Kim, 
Luk, Rek, Sam, Tom, Ben, Vít, Dan, Ron, Cour
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4.3. Slova XO/XOX - variantaA 
 

notes nápoj holič košík 
důlek fíkus chyták šípek 
sáček kolik počet guláš 
háček voláš konec sešit 
jinak zapiš zámek hošík 

 
palec dopis lupič lupen 
kupec nosič pocit pásek 
lovec točím bizon dudák 
pytel konev malík taxík 
letos padák sokol čekat 

    
vagón mozek kozel piják 
voják koláč válec balík 

cákám píšeš culík pulec 
kolík vynes hasič pokus 

sumec šálek zákaz čepec 

 
pašík, polez, vojín, zápas, šibal, tulák, kotec, pomoc, 
hotel, komín, nešel, domov, jeden, zajel, jenom, kašel, 
výkop, zájem, sušák, nákup, šumák, letec, kopal, leden, 
zasel, pykal, chodec, nejíš, závod, život, zameť, dílek, 
šakal, tanec, sysel, nemoc, panel, límec, topol, javor   
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4.4. Slova XO/XOX – varianta B 

 
párek ženich burák dědek 
loupák ruším bouchat budík 
chytat ranec rolák říjen 
domek buben lékař povím 
lyžař řádek sypek beran 

 
Kamil Šemík Paříž Luboš 
Matěj Mařík Kolín Roman 
Radek Turek Žatec Karel 
Marek Dušek Lukáš Vašík 
Milan Mařík Pavel Janek 

    
silák malíř junák losos 

bodák dukát koumák rodák 
měřič sušák zářič měnit 
zásyp vědět děkan žalud 
pilot lišák salát zápal 

 
kocour dopiš pozor pánev 
dědek vědec rodič vězeň 
zámek synek větev výheň 
gumák nával běžec ježek 
jelen zábal páteř věnec 
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věšák motor papír divák 
pařez měďák věnec tatík 

nedám padouch ceník pořad 
nanuk garáž pěšák soukat 
řidič tahák rytíř zubař 

 
sever, říkáš, kázal, nevoz, měsíc, dones, soutěž, závěs, 
potah, chovat, myšák, korek, rybář, zápich, duben, pekař, 
pověz, talíř, povol, kazit, faleš, loudal, musíš, korál, sisal, 
lamač, náraz, rušit, barák, kuřák, měšec, zeleň, rámus, 
báseň, Mánes, Kazan, Čedok, konec 

 
 

4.5. Slova O/XOX 

 
otep oves olej Aleš 
útok uleť úpal Otík 
otop útěk oběd Alík 
uzel obal osel Emil 
úvoz ocas ukaž Uran 

 
opět ujeď uber Eman 
ulom ovaž ulom opis 

okoun okap azyl otok 
aneb únor ušák úbor 
eben ušil úlet ober 
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4.6. Slova XOX/XO – varianta A 

 
miska kavka pošta myčka 
kočka šipky láska cívka 
karty půlka jemný lehký 
bitva jachta válka pustý 
kapky loďka maska parno 

 
pište lipka duchna Milka 

písmo hadry pasta Lidka 
kulka hosté šestý Pavla 
sypký taška velký Katka 
sojka lehká délka Hanka 

    
víska zídka bílky cinká 
český počká vojna látka 
pilka jehla sirka šunka 

matka babka šiška ranka 
puška dýmka síťka vojna 

 
malta, kašna, zídka, čárka, hymna, polka, jízda, kuňká, 
lepší, horší, hustý, žasne, nesmí, kupka, myška, veslo, 
místo, žabka, muška, pálka, každý, žínka, padlý, vážný, 
hodný, pošli, najde, pyšná, levná, zajde, hajný, firma, 
listy, rybka, jamka, kulka, patka, sedma, dusno, kolmo
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4.7. Slova XOX/XO 

 
mačká muchlá čistí Marta 
nespí barva želva Šárka 
forma budka palma Jarka 
ruční masti výška Žofka 

housle doušky lávka Radka 

 
dárky modré mokrý Jitka 
dobře těžký věrný Honza 
hustě teplo nikde Lidka 
vážně řádky pustí Venda 
kouzlo jenže nosní Micka 

    
kůrka pětka mastí děcka 
zimní larva tužka hudba 
letka parta město fouká 
horká houska pustá kosti 
jižní chutný žezlo potká 

 
ručky nikdo polní Božka 
ještě tučný šeptá Zorka 
koště poutko pustí Lenka 
tančí parní zobni Danka 
černý nesní tento Mirka 
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piští mocný často zubní 
listí noční bouřka boční 

dívky zadní takto lampy 
kočky sádky hořký sošky 
lázně keksy moučka perka 

 
porta, myšky, vilka, morče, rajka, kulka, vesta, jíška, 
revma, hádka, muška, kůlna, cetka, pilný, solná, dávno, 
širší, těžší, pozdě, derby, lesní, necky, fousky, kačka, 
mačky, lapka, sopka, pysky, vozka, desky, gesto, vejde, 
začne, potká, horda, každá, těsně, májka, volby, bedna 
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4.8. Slova XOX/XOX 

 
kostel roztoč ještěr pilník 
ručník dortík zedník rozdej 
sedlák parník tympán černoch 
kartáč kurník pošťák lumpík 
nadpis balkón červen kotník 

 
kostým podnik nedbal Jarmil 
ročník rozmar bochník Ještěd 
podlez zaspal pardál Konrád 
turban zimník hutník Parkán 
rumpál puštík kajman Bohdan 

    
pardon rozkol fandím horník 
postel patník citrón počkám 
rozbil bouchal půltón balvan 
kaštan perník jedlík puntík 

seknout zatnul korpus bonbon 

 
valčík, rozpis, rovnám, rolník, žebrák, kompas, básník, 
jabloň, rozchod, nástup, nosník, číšník, potkan, fotbal, 
zastav, podraz, parčík, vyznej, podlož, zasměj, kuklík, 
setník, durman, seznam, podnos, rozvoz, pěstuj, portál, 
milník, meškám, jednám, počkej, futrál, zavčas, cedník
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4.9. Sousloví, věty se zavřenými slabikami 

 
hustý les čistý límec 

lehký úkol vysoký topol 
dobrá práce vážný zájem 
starý dům dlouhý cop 

mokré stopy váš lékař 

  
těžký vagón měsíc říjen 
dutý válec kuřecí párek 
šálek kávy ledový salát 

můj domov pozor lavina 
hodný synek jelen lesní 

  
 

Zapni si kabát. Dej sešit na lavici. 
Polož sem tu knihu. Každý může pomoci. 
Katka dobře cvičí. Vezmi si housku. 
Jenda bude voják. Král nese žezlo. 
Jirka dostal kašel. Nikdo není doma. 

  
Míchej pět vajec. To už je dávno. 
Mléko piju rád. Pavla ráda tančí. 
Napiš mi dopis. Kočka leze dírou. 
Já budu malíř. Pište na linku. 

Rybář chytil kapra. Kolik je hodin? 
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5. Shluky souhlásek 

5.1. Slabiky XXO 
 

sto hle kly svá 
sta hla kla své 
sty hlu klo svu 
stu hlí klu svy 
ste hlo klí svo 

 
mla spi pla šle 
mlo spá ple šla 
mli spe pli šli 
mle spu plo šlo 
mlů spí plu šlou 

    
 

pro jsi dva kra 
pra jsa dvá kre 
prý jsu dvo kry 
pre jso dvě kru 
pru jsou dvy krou 

 
bra sni tlo švy 
brý sny tlí šva 
bro sno tla šve 
bru snu tle švu 
bre sně tlu švou 
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dny hra rty čti 
dni hry rtu čte 
dně hrou rta čtou 
dno hru rtě čtu 
dna hre rtou čta 

 
ptá sla ško psi 
pté sle ške psa 
ptí sly šku pse 
ptů sli ška psu 

ptou slů šký psy 

    
 

tvá dro smí kšá 
tví dra sme kší 
tvé dry smě kšu 
tvu dru sma kše 

tvou drou smou kšo 

 
tří dbá pře čva 

třou dbe při čve 
třa dbu přa čvi 
tře dbou přu čvo 
tři dbí přou čvu 
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5.2. Slova XXO/XO 

 
plaší drobí křivý zruší 
žlutý hráze plete hlína 
sbírá žlaby klíče zdobí 
draci ptáci trámy špína 

mnoho hráči vloží plechy 

 
mléko platy přede chleba 
kropí klube zpívá sleze 
hrubě kroky blechy zvuky 
zlomí skáče svačí práce 
pláže plíce hledí sleva 

 
brada skála klove pruhy 
klády staví břicho svítí 
prosí cvičí mraky tmavá 
brána kráva přidá klape 
hrana kruhy klečí dříví 

 
stopa stojí drahý jmelí 
třetí kvete hlídá vlaky 
sluší slaví smete druhý 
staré mlýny mloci dravý 

gramy spálí pravý zničí 
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bláto vraky svěží tvary 
fraky ploty mluví blůza 

spěchá zkusí třeba dluží 
pláče sveze klopí dvoje 
studí sváže hlídá svalí 

 
vrazí, hroši, chrápe, jdeme, prase, plivá, prima, švihá, 
škoda, svítá, mrazí, škola, chvátá, chvíle, dříve, křupe, 
krápe, dřímá, krůta, slepí, zdobí, platí, zvoní, zlobí, šlape, 
sváže, zvíře, chrání, bručí, zraní, hlava, svědí, jméno, 
květy, žvýká, sněží, kluci, svatá, klame, proti
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5.3. Slova se slabikotvorným L, R 

 
trhá vlna vrká hltá 
vrtá vlci vlčí kufr 
vrba mlha mrká zrní 
habr slza humr ťukl 
kapr lekl vítr vrčí 

 
Brno bobr metr machr 
bagr hrdý plži pudl 
cukr mlčí krtek hadr 
vichr zubr mlsá drží 
prchá brzy mrzí drzý 

 
držák hrbol brnká trnka 
Plzeň hrnek krmit první 
brnká pokrm srdce vrták 
krční tiskl prkno plnit 
hrdlo brčko bratr mistr 

 
strká mlžit vršek zrzavý 
zrzek hrtan prsten zakopl 
vlhne vlezl srpek vrtule 
mrzne mrkev vlnit plněný 
skútr svetr srnčí zrnitý 



6. Procvičení obtížných slabik, diferenciace 

6.1. Slova se slabikami dě, tě, ně 
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děti koně sítě laně 
kotě vůně saně děsí 
něco děda těší gatě 
tělo těká latě báně 

chutě něha daně sutě 

 
štěká někde krutě útěcha 
tajně snědl koště slůně 
štěně divně hřiště oděvy 
seděl hodně snědý stěna 
žlutě mládě pádně úplně 

 
6.2. Slova se slabikami bě, pě, vě, mě 

 
běží tobě oběd směje 
věta věky svět květy 
pěna pěli Věra měřil 
běhy poupě zpěv pěkné 
měna měla uměl město 

 
během hrábě běloba člověk 
spěchá slabě neměla odměna 
pěšky vědma vypění vědomí 
závěs pěsti vězení poběží 
věnec pětka pověsí zpěvák 



6.3. Slova se slabikami di, ti, ni 
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tiká sedí tíže vadí 
díky ticho hadí niva 
vidí duní fotí šití 
nitě vadí loni činí 
voní lidi paní tíha 

 
únik platí kroutí nosní 
vtip studí pasti listí 
sníh klaní sníme letní 

koník potit mládí podíl 
tisk stíny sloní jarní 
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6.4. Diferenciace 

 
p – b - d 

duby podoba budova půjde 
dupe políbí bludy pupen 
bude paluba buben plody 
dudy běloba duben buduje 
podá pobyde bloudí podběl 

 
m - n 

nemá domino známý jméno 
mine minule namaž mlýny 
mina kameny nemám nemoc 

komín temeno mocný zimní 
nikam malina kmeny umění 

 
h - ch 

hází chyba kruhy porucha 
hádá moucha chlupy poloha 
nahý chata druhý dohola 
nohy chudý kohout chalupa 
váhy ucho plechy pochytá 

 
 
 
 
 



Příloha – šablona čtenářského okénka 
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Vystřihněte obrys, slabiky při čtení odkrývejte postupně, jak je naznačeno. 

ma    

    

    

    

    


