
Doplňovačka na pondelok 

Ruža bola p__šná na svoju krásu. Jožka pop__chali jej p__chliače.  Zap__ril sa od hanby.  Princezná 

žila v prep__chovom zámku.  Auto má prep__chnutú pneumatiku.  P__r rastie pri ceste.  Kto sa veľa 

p__ta, veľa sa dozvie.  V p__vnici b__va chladno.  Po autách je veľký dop__t.  P__cha je zlá vlastnosť.   

srdce b_je, pekný náb_tok, liečivá b_lina, rozzúrený b_k, b_dlo pre vtáčika, jazdecký b_čík, b_va v 

B_strici, vydob_ť slobodu, tovar na odb_t, prekrásna ob_čaj, b_tkári chlapci, odtrhnutý gomb__k, ab_ 

bol šťastný, b_cykel na ceste, zb_točný boj 

 

Doplňovačka na utorok 

Srnec si poranil na pasci p_sk.  P_tliak v lese napáchal veľa škody.  Mal b_  za svoj čin p_kať.  Na p_le  

p_lia drevo.  P_liny popadali na zem.  Deti sa op_tali uja horára na cestu.  Pri potoku zbadali zvieratá 

ako p_jú  čerstvú vodu.  Tráp_l  ich smäd.  Náš kôň má na kop_te podkovu.  Má veľký p_sk.  Počujem 

p_sk  p_šťalky.   

m__núť, m__nerálka, m__nus, zm__ja, m__š, m__sa, m__nca, m__šiak, prešm__čka, m__dlina, 

vým__sel, kom__n, om__l, zm__znúť, hm__riť sa, m__lý, m__núta, m__halnica, m__xér, priem__sel, 

b__cie hudobné nástroje, rozb__ť misku, zab__jať na b__túnku, prib__ť klinec, zaslúžil by si b__tku, 

nab__tá puška, preb__tá hlava, hodiny odb__li, chcem b__ť pri mori, dostať b__tku, ako zb__tý pes, 

 

Doplňovačka na stredu 

Pes Dunčo si zap_chol na p_le triesku do labky.  Veľmi p_šťal od bolesti. Martin ju odstránil p_nzetou.  

Dunčo sa potom nap_l špinavej vody.  P_chalo ho z nej v bruchu.  Nechutí mu ani p_škóta.  Teraz za 

všetko p_ká.  Kôň je nepárnokop_tník.   

chlapci b__tkári, b__ť veselý, srdce b__je, ub__té zviera, b__ť chorý, pob__ť sa pri hre, dob__ť 

baterku, dob__ť víťazstvo, hm__zožravec, vyžm__kať, šm__k, mam__čka, um__vačka, m__krofón, 

m__šlienka, m__dlo, zam__slieť sa 

 

Doplňovačka na štvrtok 

Teliatko si oblizlo p_štek.  Pero musí celý deň p_sať, zap_sovať, podp_sovať a prep_sovať. M_lka má 

svojho p_tača.  M_ška jej zaspievala svadobnú pieseň.  Môžem sa ťa niečo sp_tať ? P__šný Roman sa 

na nič nep__ta.  Domácu úlohu nap__sal s ch__bami.  Jakub p__ska na kamarátov.  Záhrada bola plná 

p__ru. 


