
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE 

8. A, B 

6. 4. 2021 – 19. 4. 2021 

Abyste si trochu odpočinuli od skladebního učiva, připravila jsem pro vás 
doplňovací cvičení zaměřené na: bě-bje, pě, vě-vje. Vím, že je to pro vás 
obtížnější, takže jsem vám toho nezadávám moc. 

Uvědomte si:      oběd                               x                        objet (autem) 
      bě je v kořeni slova   ob-jet  - předpona a za ní kořen 

1. dobrý ob__d, kruhový ob__zd, ob__žná dráha, sb__rné suroviny, 
ob__dnávka zboží, odb__r krve, ob__ť zločinu, vojenský zb__h, zámořské 
ob__vy, záhadný ob__šenec, vřelé ob__tí, veškeré ob__živo, ob__ktivní 
hodnocení, ob__tavý člověk, ob__tní beránek, průb__žný výsledek, průmyslové 
ob__kty, ob__mný spis, ob__t náměstí, ob__ktiv fotoaparátu, ob__vení 
Ameriky, b__lostné roucho 

2. b__žecká dráha, ob__m válce, dob__hnout do cíle, b__lení prádla, malá 
B__tka, výb__h pro koně, dětská kolob__žka, lichob__žníkový půdorys, 
průb__h jednání, ob__žnice a stálice, osedlaný b__louš, zb__žná prohlídka, 
b__lavé obláčky, výdej ob__dů, ob__mné zavazadlo, kolob__h vody, podb__l, 
poletující b_lásek, malá Alžb__ta, zrezivělý podb__h, smutně b__dovat, 
vyb__lené prádlo  

3. liščí doup__, p__tka z matematiky, p__stitel ovoce, vysoké nap__tí, velký 
úsp__ch, sborový zp__v, duševní vyp__tí, úp__nlivá prosba, p__na do koupele, 
op__vovat lásku, p__ší turistika, dosp__lost, výborný prosp__ch, vysp__lá 
kultura, p__tikoruna, zp__tné zrcátko, op__rný bod, p__stní klín, silný vzp__rač 

4. moderní p__tiboj, zlomené záp__stí, vzáp__tí usnul, up__chovat hlínu, úzká 
p__šinka, p__stounská péče, krátký náp__v, op__rka hlavy, trp__t hladem, 
op__tovat city, p__nice a p__nkava, páp__rka, p__stovat zeleninu, p__tiletý 
chlapec, kurop__ní, montážní p__na, trp__livost, zp__tná vazba, sp__šnina 5. 
smyslové v__my, stov__žatá Praha, kniha pov__stí, zv__davý chlapec, hluboké 
bezv__domí, v__čný oheň, pravdivá v__štba, v__decký pracovník, čerstvé 
pov__tří, v__zd do dvora, jasné sv__tlo, nabyté v__domosti, prov__rka znalostí, 
přesv__dčivé vítězství, dřev__né v__dro, v__ž kostela, v__tev stromu, úřední 6. 
sv__tový rekord, osv__žující nápoj, dův__rné sdělení, neodbytní v__řitelé, 
upřímné v__nování, Dolní V__stonice, v__třit stopu, pov__řovací listiny, je mi 



nějak pov__domý, v__tné členy, zákaz v__zdu, sv__decká výpov__ď, ov__nčen 
slávou, hodnov__rný sv__dek, sv__domitý pracovník, složitá souv__tí 
 

 


