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Domácí úkol I [ , ] P Q Levý SHIFT 
pika, pilka, skalp, skalpů, skalpu, spilka, rapir, risk, prsk, 

prsků, laska, kala, Jirka, Jipka, sup, supi, supr, supů, supa, 

q, prak, prask, prsa, prs, prasak, praha, hra, lahůdka, hradů, 

hala, park Parku Parků, Praha, hlas, Plak, Pila, Půlka, Půli, 

Puk, Puk, Puků, hlas, drak, hadr, grass, quiul, radil, Padil, 

uklidil spis, ladil fůru, radil růru, palil duku, duka,  

 

prak, prask, prsa, prs, prasak, praha, hra, lahůdka, hradů, 

hala, park parku parků, praha, hlas, plak, pila, půlka, půli, 

puk, puk, pudr pudruj pudruji, pila piluj piluji, spis spisuj 

spisuji, půda, puls, pusa, parafa, kapsa, prsa, kapr, prak, 

sup, lup, půlila papriku, upila půlku kakaa, spali a spali, 

psal spis, lapila psa, půjdu k sadu, upadla a plakala, kupuji 

si drupal, psa, hludali prak, pakl psů, upadla a plakala, spal 

 

klasik klasika klasiku, disk disku, lis lisu, kulisa kulisu, 

risk risku, Jiskra Jiskru, sirka sirku, fialka fialku, Klid, 

liji, sliji, uliji, daruji, skladuji, Klasifikuji, Krauluji, 

Klasik Klasika Klasiku, disk disku, lis lisu, Kulisa Kulisu, 

risk risku, Jiskra Jiskru, sirka sirku, fialka fialku, Klid, 

půda, puls, pusa, parafa, kapsa, prsa, kapr, prak, sup, lupů,   

 

liji, sliji, uliji, daruji, skladuji, klasifikuji, krauluji, 

ladil ladila ladili, radil radila radili, uklidila uklidili, 

sklidila i fůru lilku, usadil Ji, radila Jsi, ladili fujaru, 

půda, qark, qaq, pak půjdu, pak rujdu, dal slůj, jal kůl, hag, 

gul, hulů, hulakal, huhlal, lah, kůl, lů, uhasl, uhasi, kup, 

kupuj, kupuji, liji, jil, kuj, kuju, kuji, kul, půl, půlka,   

 

papriku, půlila papriku, klasa flaksa fajfka sůl slad sladů 

plak prd prsk, Lis, Jip, supl, klasika klasiku, disk disku, 

Lis Lisu, kulisa kulisu, risk risku, Jiskra Jiskru, sirka 

sirku, fialka fialku, klid, půda, puls, pusa, parafa, půlila 

papriku, kapsa, prsa, kapr, prak, sup, Lupů, paprika parafa, 

pusa, klasik, klasika, Ladili Lahůdku, sirka, su, sklidila i  

 

fůru Lilku, usadil Ji, radila Jsi, Ladili fujaru, fil, kil, 

flaksa, rap, kripl, glad, hlad, gap, prak, park, prd, prsk,  
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lis, sůl, slad, slip, uklidil, uklidili, radil, ladil, klasik, 

klasika jiskra Jiskru, sirka, fialka sirku fialku, klid, Půda, 

Puls, Pusa, Parafa, kapsa, Prsa, kapr, Prak, sup, lupů, Půlila 

Papriku, Prak, Prask, Prsa, Prs, Prasak, Praha, hra, lahůdka,  

hradů, hala, Park Parku Parků, Praha, hlas, Plak, Pila, Půlka, 

Půli, Puk, Puk, Luk, Kuk, Park, Parků, Lukas, Lukas jal sa půd 

 

uklad, kila, Jal sa ukladu, Plakal, jukal, ruka, raka, raků, 

půda, qark, qaq, pak půjdu, pak rujdu, dal slůj, jal kůl, hag, 

gul, hulů, hulakal, huhlal, lah, kůl, lů, uhasl, uhasi, kup, 

kupuj, kupuji, liji, jil, kuj, kuju, kuji, kul, půl, půlka, 

hůlka, rada, hrad, hradu, hradů, glad, gladů, hraj, hraju, 

hraji, pls, plis, slid, klid, jul, Kapa, Kul, Lůj, lak, laku 

 

liji, sliji, uliji, daruji, skladuji, klasifikuji, krauluji, 

ladil ladila ladili, radil radila radili, uklidila uklidili, 

sklidila i fůru lilku, usadil Ji, radila Jsi, ladili fujaru, 

klasika klasiku, disk disku, lis lisu, kulisa kulisu, risk 

risku, Jiskra Jiskru, sirka sirku, fialka fialku, klid, půda, 

puls, pusa, parafa, kapsa, prsa, kapr, prak, sup, Lupů, půlila 

 

půda, qark, qaq, pak půjdu, pak rujdu, dal slůj, jal kůl, hag, 

gul, hulů, hulakal, huhlal, lah, kůl, lů, uhasl, uhasi, kup, 

kupuj, kupuji, liji, jil, kuj, kuju, kuji, kul, půl, půlka, 

klasika klasiku, disk disku, lis lisu, kulisa kulisu, risk 

risku, Jiskra Jiskru, sirka sirku, fialka fialku, klid, půda, 

puls, pusa, parafa, kapsa, prsa, kapr, prak, sup, Lupů, půlila 

 

d, prak, prask, prsa, prs, prasak, praha, hra, lahůdka, hradů, 

hala, park Parku Parků, Praha, hlas, Plak, Pila, Půlka, Půli, 

Puk, Puk, Puků, hlas, drak, hadr, grass, quiul, radil, Padil, 

uklad, kila, Jal sa ukladu, Plakal, jukal, ruka, raka, raků, 

půda, qark, qaq, pak půjdu, pak rujdu, dal slůj, jal kůl, hag, 

gul, hulů, hulakal, huhlal, lah, kůl, lů, uhasl, uhasi, kup,  

 

risk risku, Jiskra Jiskru, sirka sirku, fialka fialku, Klid, 

liji, sliji, uliji, daruji, skladuji, Klasifikuji, Krauluji, 

Klasik Klasika Klasiku, disk disku, lis lisu, Kulisa Kulisu, 

půda, qark, qaq, pak půjdu, pak rujdu, dal slůj, jal kůl, hag, 

gul, hulů, hulakal, huhlal, lah, kůl, lů, uhasl, uhasi, kup, 

kupuj, kupuji, liji, jil, kuj, kuju, kuji, kul, půl, půlka, 
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Další domácí úkoly 
 Opište následující text – cvičte každý den 20 minut a opište text tolikrát, kolik dokážete, ale 

minimálně jednou. Opravujte chyby, pouze pokud si je uvědomíte během psaní. Text po 

sobě nečtěte.  

Domácí úkol ATF 
Získejte známku 1 nebo 2 v lekcích:  

 Lekce 5 – Hmaty, Slova, Věty – buďte přihlášení na svůj účet, aby se vytvářel log.  

 Lekce 6 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 7 – Hmaty, Slova, Věty  

 Lekce 8 – Hmaty, Slova, Věty – opakování G H 

 


