
 

 

8. LEKCE 
Nové hmaty V M B N Ú Y [ . ] X 

Trénink písmene M V 

mafie, magie, maska, matematika, matrika, mapa, mazut, 

majetek, metr, metropole, meteorit, metalurgie, metoda, 

mezera, melodie, milimetr, mililitr, miligram, mikroskop,  

 

vjezd, vklad, vkus, vlak, vlek, vlhkost, vůz, voda, vosk, 

vila, potrava, slova, uvazek, svazek, vztah, rozvoj, rozvoz, 

revizor, zavadit, setrvat, zvolit, dopravit, uvalit, osvojit,  

Trénink písmen N B  

Na konci, na slunci, na ekonomiku, nad linkou, nad 

mandarinkou, nastal, nadepsal, najel, namaloval, nakoupil, 

nanosil, navozil, nadace, naduroda, nadpis, nadhled, nadhoz,  

 

Biografie, biologie, bibliografie, botanika, budoucnost, 

burza, bez barviva, bez brambor, bez bratra, Bzenec, Brno, 

Beroun, Barcelona, Bulharsko, Burgundsko, Bospor, bude, 

nebude, bere, nebere, pobere, nepobere,  

Trénink písmen Ú 

úroda úrodu úrodou, útrata útratu útratou, úspora úsporu, 

úlek, úhrada úhradu úhradou, útrapa útrapou, úhel úhlů, ústrk 

ústrků, úkaz úkazu úkazů, úplata úplatu, úrok úroku úroků,  

Trénink písmen Y [ . ] 

Byt. Bydlit. Obyvatel. Byt, pribytek, nabytek, dobytek. 

Obycej, bystry, bylina, kobyla, byk, Pribyslav,… My, myt, 

myslit, mylit se, hmyz, mys, hlemyzd, mytit, zamykat, smykat, 

dmychat. Chmyri, Nachomytnout se. Litomysl.  

Trénink písmene X 

Fix fixy, lux, luxy, box boxy, maximum, maxima, relaxace, 

fixace, xeroxuje xeroxovat, maximalizuje maximalizovat, 

fixuje, fixovat, relaxovat, luxovat, mixovat, zoxidovat,  

  



 

Domácí úkol texty 

Najděte si libovolný text na internetu a odstraňte z něj diakritiku. Pokuste se opsat alespoň 10 

stránek. https://allten.cz/wp-content/uploads/2013/08/diakritika.html 

Domácí úkol ATF 

 

 Lekce 14 – Hmaty, Slova, Věty – buďte přihlášení na svůj účet, aby se vytvářel log.  

 Lekce 15 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 16 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 17 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 18 – Hmaty, Slova, Věty 

 Lekce 19 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 20 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 21 – Hmaty, Slova, Věty 

Jistě jste si všimli, že u těchto lekcí se zobrazila i další možnost k opisu: „Text“ – opis textů budete 

předmětem domácího úkolu v další lekci, zatím jej tedy neopisujte.  

 

https://allten.cz/wp-content/uploads/2013/08/diakritika.html

