
Online kurz psaní všemi deseti prsty allten.cz   

michal@allten.cz Strana 1 Kurzy, které mají smysl! 

 

Nové hmaty Ě Š Č Ř Ž Ý Á Í É Ú Ď Ť Ň 

Trénink písmene Ě 

Měsíc, město, měna, změna, směna, odměna, směnka, směr, 

průměr, po něm, za něho, před ně, k němu, někdo, někdy, někde, 

některé, pětkrát, pětina, pěstitel, zpěv, oběd, odběratel, 

sběr, bělost, dělat, dělit, vzdělávat, děkovat, oddělovat, 

utěšovat, vtěsnat,  

Trénink písmene Š 

Škola, škála, škrt, šiška, šikovnost, špalek, špička, 

špendlík, šedivé, šestá, šetrní, šikmá, poštovní, vyšetřené, 

proškrtnuté, šetřit, ošetřit, ušetřit, poškodit, rozřešit, 

přišít, pošeptat, náš, našeho, našem, našemu, našich, váš, 

vašim, vašeho, vašemu, všichni, všechno, všechna, všechny, 

všech, všeho, všemi, všemu.  

Trénink písmene Č 
českou, čestnou, zručnou, značnou, určitou, určenou, 

započatou, končil, pokročil, vyučil se, pokračoval, vyčerpal, 

mlčel, četl, čaj, čočka, kolotoč, otočka, počet, letopočet, 

slečna, ručička, dečka dečce, tečka tečce, úsečka úsečce, 

smyčka smyčce, vlečce, proč, pryč, otoč, uteč, kleč, zavrč, 

poskoč, uč se, čti, česej,  

Trénink písmene Ř 
Příroda, přímka, přísnost, přítel, křída, hříva, zvířata, 

Okoř, Novinář, truhlář, cukrář, hodinář, mlynář, topenář, 

řezbářství, přebor, přesnost, přednost, ořech, středa, 

střecha, prostředek, potřeby, spotřeba, zřizovatel, 

spotřebitel, přestávka, spoření, odepřít, přiřadit, přimíchat, 

hospodařit, upotřebit, uspořádat,  

Trénink písmene Ž 
ţivot, ţidle, lţička, koţich, záţitek, mţitky, okamţik, 

výţiva, nůţ, kuráţ, obtíţ, mříţ, kříţ, lanýţ, věţ, zátěţ, 

strţ, průtrţ, ţe, jenţe, nejenţe, protoţe, jestliţe, uţ, jiţ, 

aţ, jeţ, jehoţ, ţivá, ţivorodá, ţivnostenská, ţivočišná, 

ţulová, ţurnalistická, leţet, běţet, ţehlit, střeţit, těţit, 

ţádat, ţárlit, vyţivovati,  
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Trénink písmene Ý 
Tým, týden, rýma, sýr, výr, dýmka, lýtko, pýcha, netopýr, 

mlýn, mladý, sudý, bledý, tvrdý, starý, letitý, nabitý, 

zaujatý, stý, pravý, pravdivý, drtivý, zájmový, hotový, 

opravdový, pohádkový, jaký, nějaký, přátelský, malý, ospalý, 

milý, podlouhlý, světlý, drahý, známý, nepotřebný, vzájemný, 

významný, veřejný, odborný,  

Trénink písmene Á 
Jádra, jásot, Jáva, jáma, káva, kára, láska, Klára, páska, 

páv, zásada, závada, zástup, záhada, národ, název, nájemce, 

hádanka, kolmá, osmá, skromná, zelená, slaná, sladká, úzká, 

drahá, tuhá zralá, čilá, jistá, určitá, pravá, mírová, stará, 

tvrdá, mladá, mám, dám, mávám, vítám, volám, posílám, váhám, 

trávím, závidím. 

Trénink písmene Í 
Deník, skleník, koník, sborník, kominík, parník, vozík, 

hledík, fíky, víko, mísa, povídka, síra, mír, stín, víno, 

píle, obydlí, jarní, úterní, poslední, lední, letní, 

kontrolní, zimní, denní, zastaví, posadí, poprosí, pojistí, 

uskladní, pozdraví, zaplatí, posílají, odpovídají, upomínají, 

potvrzují, oznamují, nabízejí,  

Trénink písmene É 
Podél, délka, obdélník, téma, tréma, réva, céva, scénář, 

mléko, malé, milé, čilé, veselé, roztomilé, vyzrálé, rychlé, 

okrouhlé, létat, zalévat, oblékat, pérovat, protékat, 

rozkvétat, rozvézt, jaké, jakého, jakému, jakékoliv, které, 

kterého, kterému, samé, příznivé, započaté, určité, zřejmé, 

zjevné, příjemné, potřebné,  

Psaní velkých písmen s háčky a čárkami 
Čech, Číňan, Čestmír, Čáslav, Řecko, Řehoř, Říman, Říp. 

Šumava, Špičák, Španělsko, Štrasburk, Švýcaři, Ţeneva, Ţaneta, 

Ţatecko. Čekej tam. Česala se. Řekni o tom. Řeší to. Ţádal 

nás. Šel sám. Úvaly, Újezd u Brna, Ústí nad Orlicí, Úpa, 

Ústecký kraj, Ósaka. Čti Ústavu ČR. Úrok klesl. Úmysl zná. 

Úkoly splní. Úvěr dostal.  

 


