
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 3. 

Opakování vzdělávacího celku: Vyjmenovaná slova po L – problémové dvojice 

 

1. Zopakuj si dvojice slov, která se často pletou. Poté doplň y/ý/i/í a do závorky 

odůvodni (V - vyjmenované, P - příbuzné, N – není ani V ani P) 

 

 
 

a) Kočka se lísala ( N ) k babičce. Na mezi rostl keř zvaný líska (N). Blízko (N) břehu 

byla kachna lyska ( P ). Příliš  (N) silně se blýská ( V ). Oslík (N) měl na čele lysinu 

( P ). Linda má na lýtku (V ) klíště (N). Snědl lískové oříšky (N). Co z toho vyplývá 

( P )? Pepa vyplivl (N) bonbon. Pytlák nalíčil (N) v lese past. Lyžujeme (P ) na Lysé 

(V) hoře. Sliby (N) se mají dodržovat. Slyšeli (V) jsme lítostivé (N) vzlykání (P ).  

b) Eliška (N) si koupila lýčenou tašku (P ). Maminka se ráno nalíčila (N). Blíží (N) se 

bouře a liják (N). Na listech (N) pampelišek (N) se blyštěla (P ) rosa. Dalimil (N) bydlí 

v blízkém (N) městě. Pára je plynné (P ) skupenství vody. Čas líně (N) plynul ( V ). Na 

obloze se blýskalo (V ), blížila (N) se bouře. Libor dostal slíbený (N) dárek. Na listech 

(N) lip (N) se blyštila (P ) rosa. Nový mlýn (V ) může dobře mlít (N). Tatínek listoval 

(N) v knize. Lišaj (N) je noční motýl.  

  



2. Z dvojice slov vyber to správné a zakroužkuj. 

 

  mlýn x mlít   

 

Za vesnicí stojí větrný mlýn/mlín. Necháme si umlýt/umlít maso. Můžeš mi pomlýt/pomlít 

kávu? Před mlýnem/mlínem stojí dav lidí. Přestaň už mlýt/mlít pusou. Koupím 

mlýnek/mlínek na koření. 

 

    lýčí x líčí       

 

Klaun se na vystoupení lýčí/líčí. Děda nosíval střevíce z lýčí/líčí. Na myš v komoře 

lýčí/líčí pastičku. Mlynář splétal provaz z lýčí/líčí. Na svázání větve stromu použil 

lýčí/líčí. 

 

   lyže x líže    

 

Letos si koupíme nové lyže/líže. Pes si lyže/líže bolavou tlapku. Zlomila se jí jedna 

lyže/líže. Kočka lyže/líže z misky mléko. Rád lyže/líže ze lžičky marmeládu. Opravuje 

rozbité lyže/líže. 

 

 

    lyska x líska      

 

Pozorujeme lysku/lísku na rybníce. Mám ráda lyskové/lískové oříšky. Lyska/Líska má 

černě zbarvená pera. Na lysce/lísce vidíme zelené lístky. Naskládal jablka do lysky/lísky. 

Pro potravu se lyska/líska i potápí. Pod lyskou/lískou je studánka. 
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