
 

 

5. LEKCE 

Nové hmaty U R 

Trénink U R  

rada radar radarů kra kras krasů kůra krajka fajfka kra kraj 

krajů rak raků drak draků frak fraků ras rasa fůrka suk suku 

suků sud sudu sudů kus kusu kusů luk luku luků klus
1
 

 

lusk lusků faul faulů sluka sluku kukla kuklu kakadu kukadla 

ruka ruku ruda rudu rula rulu kufr kufru sakura sakuru kraul 

kladla draka k radaru u sadu k sudu u skladu k luku u kajaku 

dal radar dala kajak kladl draka kladl luk a lasa kradl slad 

daruj fajfku a karafu kalkuluj krajku krauluj k sudu skladuj
1 
  

 

sluha klad aha halda hlas kluk hluk grada hlad hluk hluk grada 

hlad hluk graduj luha sluka rada ala dusal hasl klas klas 

  

                                                 
1
 Těsnopisné Rozhledy, Státní těsnopisný ústav, www.nuov.cz, ročník 2005/2006. 



 

Domácí úkol U R a opakování G H 

skladuj kruh kus druhu kal dal dral drala fara faru sad saduju 

hadr lahůdka flasr g had hadů hadrů kasa kadr hůrka důra hlad 

hladu hladů slad sladů sladu husa hus sadra jarů jarů jas jasů 

haj hajů haja jura gas hasak rus ruska drak draků draka fajfka 

falda haf fu kuga gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad draha drahu 

jahůdka draků kajaka gala graduj hůl hůlka hrad hradů hausů  

 

klus kraj krajka krajku alfa alfu dal kůrku ar arů darka darku 

dala kufr sud slad sladu sudů suda lasa kus kusů las sudů kufr 

graf hraj hraju grafu grafů kulhal kulhala drhl drhl husar 

hluk hluků hluku lak laku laků dural druh had husar husa druh 

druhů dal dala kufr kufrů slad sladů haj hajů haja drak draků 

jar af flaksa fajfka jaffa jala dala lahůdka had graduj husa  

 

haj hajů haja jura gas hasak rus ruska drak draků draka fajfka 

falda haf fu kuga gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad draha drahu 

graf hraj hraju grafu grafů kulhal kulhala drhl drhl husar 

hluk hluků hluku lak laku laků dural druh had husar husa druh 

druhů dal dala kufr kufrů slad sladů haj hajů haja drak draků 

sluha klad aha halda hlas kluk hluk grada hlad hluk graduj 

luha sluka rada ala dusal hasl klas jar af skladuj kruh kus 

druhu kal dal dral fara faru sad sada  

 

guru garda kakaa kg kg druh grafu sklad draků laskal drak kuju 

kal graf hraju guru graduju hlas radarů falda haf fu kuga lar 

gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad rak draha drahu jahůdka draků 

kajaka gala graduj hůl hůlka hrad hradů hausů falda haf fu 

kuga gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad draha drahu sakra sakra 

 

skladuj kruh kus druhu kal dal dral drala fara faru sad saduju 

hadr lahůdka flasr g had hadů hadrů kasa kadr hůrka důra hlad 

sluha klad aha halda hlas kluk hluk grada hlad hluk graduj 

luha sluka rada ala dusal hasl klas haj hajů haja jura gas 

hasak rus ruska drak draků draka fajfka falda haf fu kuga 

gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad draha drahu 

 

ruka ruku ruda rudu rula rulu kufr kufru sakura sakuru kraul 

kladla draka k radaru u sadu k sudu u skladu k luku u kajaku 

dal radar dala kajak kladl draka kladl luk a lasa kradl slad 

lak laků kal kalů klad kladů klas klasů slad sladů sada lasa 



 

sůl lůj fajfka jaffa dada kůl kůlů sklad skladů kajak kajaků 

dar darů rada radar radarů kra kras krasů kůra krajka fajfka 

 

ruka ruku ruda rudu rula rulu kufr kufru sakura sakuru kraul 

kladla draka k radaru u sadu k sudu u skladu k luku u kajaku 

dal radar dala kajak kladl draka kladl luk a lasa kradl slad 

hladu hladů slad sladů sladu husa hus sadra jarů jarů jas jasů 

sluha klad aha halda hlas kluk hluk grada hlad hluk graduj 

luha sluka rada ala dusal hasl klas 

 

klus kraj krajka krajku alfa alfu dal kůrku ar arů darka darku 

dala kufr sud slad sladu sudů suda lasa kus kusů las sudů kufr 

graf hraj hraju grafu grafů kulhal kulhala drhl drhl husar 

hluk skladuj kruh kus druhu kal dal dral drala fara faru sad 

saduju hadr lahůdka flasr g had hadů hadrů kasa kadr hůrka 

důra hlad hladu hladů slad sladů sladu husa hus sadra jarů 

jarů jas jasů 

 

graf hraj hraju grafu grafů kulhal kulhala drhl drhl husar 

skladuj kruh kus druhu kal dal dral drala fara faru sad saduju 

dal radar dala kajak kladl draka kladl luk a lasa kradl slad 

lak laků kal kalů klad kladů klas klasů slad sladů sada lasa 

grada graf drak draku draků radar radarů guru garda g kakaa kg 

kajak kg salsů kg kruh druh grafu sklad draků draka 

 

kladla draka k radaru u sadu k sudu u skladu k luku u kajaku 

sluha klad aha halda hlas kluk hluk grada hlad hluk graduj 

luha sluka rada ala dusal hasl klas dar darů rada radar radarů 

kra kras krasů kůra krajka fajfka klus kraj krajka krajku alfa 

alfu dal kůrku ar arů darka darku dala kufr sud slad sladu 

sudů suda lasa kus kusů las sudů kufr 

 

skladuj kruh kus druhu kal dal dral drala fara faru sad saduju 

hadr lahůdka flasr g had hadů hadrů kasa kadr hůrka důra hlad 

hladu hladů slad sladů sladu husa hus sadra jarů jarů jas jasů 

laskal drak kuju kal graf hraju guru graduju hlas radarů haj 

hajů haja jura gas hasak rus ruska drak draků draka fajfka 

falda haf fu kuga gulas lůsa klůfa hrad hradů hrad draha drahu 

 

hadr lahůdka flasr g had hadů hadrů kasa kadr hůrka důra hlad 

hladu hladů slad sladů sladu husa hus sadra jarů jarů jas jasů 

haj hajů haja jura gas hasak rus ruska drak draků draka fajfka 



 

klus kraj krajka krajku alfa alfu dal kůrku ar arů darka darku 

dala kufr sud slad sladu sudů suda lasa kus kusů las sudů kufr 

graf hraj hraju grafu grafů kulhal kulhala drhl drhl husar 

hluk 

Další domácí úkoly 

• Opište následující text – cvičte každý den 20 minut a opište text tolikrát, kolik dokážete. 

Opravujete chyby, pouze pokud si je uvědomíte během psaní. Text po sobě nečtěte. 

Opis ATF  

• Získejte známku 1 v Lekci 4 – Hmaty, Slova, Věty – buďte přihlášení na svůj účet, aby se 

vytvářel log. 

 


