S L O V E N S K Ý

P OZ OR!
my [ všetci (N. pl.)

!

PÍSANIE I/Í, Y/Ý PO OBOJAKÝCH SPOLUHLÁSKACH

J A Z Y K

mi [ ja, mne (D. sg.)

Mala rovnaké podmienky ako my Otecko, prosím vás, odpustite mi!
všetci.
Dajte mi to!

miss [ slečna, kráľovná krásy
mys [ výbežok pevniny

Tohtoročná miss sa objavila aj na výstave.

Oboplával Mys dobrej nádeje.

misa [ nádoba

11. Do frazeologizmov doplň i/í, y/ý:
a) Čušal ako m_š v diere. b) M_slí si,
že jej patrí celý svet. c) Um_l sa ako
mačka labkou. d) Zm_zol ako dym.
e) Každý vie, kde ho topánka om_na.
f) Hral sa s ním ako mačka s m_šou.
g) Tichá voda brehy podm_va. h) Zmokol
ako m_š. i) Ruka ruku um_va.

Na stole stála nová sklenená misa na ovocie.

zamykať [ prudko pohnúť,
napr. kľúčom

zámik [ záhyb na látke
Upravila si neposlušný zámik na šatách.

10. Doplň i/í, y/ý:
a) M_slí si, že m_ ho neodhalíme. b) M_hol sa m_ pred očami. c) Poletujú
tu komáre a kadejaký hm_z. d) Potravinársky priem_sel sa dostal do krízy.
e) Podaj m_ pohár vody. f) Už si len namaľujem m_halnice a zm_znem.
g) Pred obedom si um_ ruky m_dlom! h) Zabudni už na m_nulosť. i) Šm_kať
sa na šm_kľavke je pre deti nezabudnuteľný zážitok. j) Chutí to ako pom_je.
k) Nedáva m_ to zm_sel. l) Je to všetko vym_slené. m) Môj pom_kov som
zakryl poznámkou. n) Chudáčisko, pom_lil sa. o) Ester bezm_šlienkovite
prikývla. p) A to všetko sa stalo úm_selne. q) Ruky sa jej mierne chveli,
keď zam_kala dvere. r) Musí to byť jej zať, dom_slela si Ruth. s) M_kne sa,
ako zm_slov zbavená sa rúti dolu schodmi, vybehne z domu a zahne za roh.
t) Možno ho dajaká neprajnica m_š zlomyseľne zjedla.
u) Je nam_slený a arogantný. v) Otrokyňa jej henou
prem_la vlasy, čím sa zvýraznil ich farebný
odtieň. w) Prvú m_sku s polievkou priniesla
hlavná kuchárka. x) Duel mal špeciﬁcký náboj
súťaživosti, vym_kal sa z bežného extraligového
priemeru. y) Potom by bolo naše m_sliteľstvo
len úbohým výplodom našej fantázie.
z) Už netečie voda a v kúpelni
sú všade m_dliny.
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Vybrané slová po p

zamihať [ rýchly pohyb, napr. okom

Zamykal kľučkou najsilnejšie ako
Z druhej strany sa mi pred očami zamihal
vedel.
korbáč.

pýcha

pyšný, pyšnieť, spyšnieť, pyšne, pyšno, pýšiť sa, popýšiť sa,
prepych, prepychový, prepychovo, hrdopýška

pykať

odpykať, odpykávať

pýr

pýriť sa, zapýriť sa

pysk (papuľa)

pyštek, pyskatý, pyskovať, vtákopysk

pýtať (sa)

popýtať, zapýtať, pytač, pytačky, odpýtať, odpytovať, vypýtať,
vypytovať, dopýtať sa, dopytovať sa, dopyt, opýtať sa, opytovať sa, opytovací, opýtaný, popýtať sa, spýtať sa, spytovať sa,
spýtavý, spýtavo, pospytovať sa, nevyspytateľný, nevyspytateľnosť, nevyspytateľne, sebaspytovanie, spytovať, vypytovať sa,
povypytovať sa, prepytujem

pytliak

pytliačiť, pytliacky, pytliactvo

kopyto

kopýtko, kopytník, kopytový, kopytný, párnokopytník, nepárnokopytník

!

P OZ OR!
pysk [ papuľa

pisk [ hvizd

Pysk týchto krokodílov je úzky.

V Nitre som pískal svoj druhý zápas.

pýcha [ namyslenosť, hrdosť

pichá (pichať) [ bodať niečím ostrým

Divadlo je pýchou nášho mesta.

Niečo ma tu na boku pichá!
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