Doplňovačka na pondelok
Ob__vatelia nášho sídliska b__vajú v pekných b__toch. Zariadili si ich moderným náb__tkom. Vo
svojom b__dlisku sa cítia dobre. Stará mama ob__čajne b__va u nás. Ob__va osob__tne malú izbičku.
Pomáham jej rozb__jať orechy na koláče. Navštívila nás teta M__lka. Chcem b__ť stále zdravý.
Nechcem sa s nikým b__ť. Baníci dob__vajú uhlie. Baterku treba niekedy dob__ť. Búda je dobré
b__dlo pre psa. Kanárik rád sedí na b__dle.
Doplňovačka na utorok
Aj m_ sme veselé deti. Požičiaš m_ pero? Dominika sa skoro nikdy nem__li. Milka je m__lé dievča.
Malá m__šička sa chytila do pasce. Moja kamarátka sa volá M__ška. Slovo m__lka vzniklo od slova
m__liť sa. Deti sa učili tvrdé a mäkké slab__ky. Písali ich osob__tne. Silný vietor zlomil krehkú b__ľ.
Uplietol si 9 dlhý b__č. Horský potok je b__strý. Rumanček je liečivá b__lina. Cez les pretekal b__strý
potôčik. Srnka zastala pri b__strinke. Paľko b__va neďaleko nás. Chceš b__ť u nás? Po lúke skáče
okrídlená kob__lka.
Doplňovačka na stredu
b__strý, m__núta, šm__k, m__ška, hm__z, vyžm__kala, zam__káme, m__ska, báb__ka, um__vame,
m__lý, ob__čaj, m__slieť, m__ňať, b__linkový, b__ček, m__dliny, m__ (všetci), keb__, daj m__ ,
ab__, ob__lie, om__l, m__sa, b__č, m__ši, hm__z, m__seľ, B__tča, kob__la, zm__ja, m__lý, b__t,
m__kať, b__liny, b__ť palicou, b__strina, ob__čaj, zb__tok, b__dlo pre sliepky, b__túnok, b__vol,
úm__sel, nem__kaj , m__ sme, m__liť sa, um__vadlo, ab__, m__hať, B__strica, pom__je, M__java,
odb__t, ob__čaj, m__dlo, hm__z, žm__kačka, šm__k, podaj m__, zm__ja, m__dliny, pom__je,
om__lom, m__núť, m__núta, m__ska, úm__selne
Doplňovačka na štvrtok
m__sa, ob__vateľ, nezm__sly, ob__jali, m__šlienka, slab__ka, osob__tne, chcem b__ť, b__tkár,
zm__zni, nam__dliť, okam__h, úm__sel, hromob__tie, zb__točnosti, dob__vať, um__l, m__š,
m__halnica, m__kroskop, m__nister, žm__kať, pošm__knúť sa, m__dlo, priem__sel, m__lostivý,
um__váreň, m__tnik, m__ľnik, hm__z, m__núta, pom__kov, m__na, m__zerný, priesm__k,
zm__znúť, m__dlár, m__nulý, pošm__knúť sa. Včely sú užitočný hm__z. Vypratú bielizeň vždy
vyžm__kaj! M__lka m__ pomohla vypočítať príklady. Čo m__slíte, mal strýko dobrý úm__sel? Pomôž
m__ um__ť riad! Nebezpečná zm__ja sa skryla pod kríkom. Výr vychytal všetky m__ši. Loď zm__zla
vo vodnom víre. Sedela zam__slená a zívala. V zime sa chodíme šm__kať. M__ sa učíme. Kľúčom sa
zam__ká aj odom__ká.
Doplňovačka na piatok
M__dlo m__ vypadlo z ruky. M__š tenko zapišťala. M__lka vyskočila a rýchlo si um__la ruky. Motýle
sú hm__z. To sme m__ urob__li šm__kačku. V škole máme zbierku hm__zu. M__lke vypadla z ruky
m__ska a rozb__la sa. Zajac v okam__hu zm__zol v ob__lí. Zm__ja chytá m__ši. Pri písaní sa
nem__kaj ! V lete sa sýkorky živia hm__zom. M__ máme deravé sito. M__ do roboty a vy už z roboty?
Vydra chytá m__ši. Aj výr loví m__ši. Má dobrý zvyk, často si um__vať ruky.

Dcéra m__ vyšije obrus. Vy aj m__ sme splnili sľub. Sýkorky sú m__lé a b__stré. Každý sa môže
pom__liť. Ľudm__la vyžm__kala bielizeň. M__lan zavčasu zbadal svoj om__l. M__lada sa bojí m__ši.
Peniaze si vážme, nem__ňajme ich zb__točne ! V noci mrzlo, bude dobrá šm__kačka. Prečítal som si
rozprávku o m__šacej bundičke. V tropických krajinách sa musia ľudia chrániť pred jedovatým
hm__zom. M__ško sa nechce um__vať. Do um__vadla si napustím teplú vodu. Ruky si nam__dlím a
robím si m__dlové bublinky. M__ško zb__točne m__ňa veľa m__dla. Komáre sú nepríjemný hm__z.
Auto dostalo na ceste šm__k. Ruky si treba pred jedlom um__ť. Janko musel odom__kať dvere.
Prosím ťa, požičaj m__ pero! Dvere ticho zam__kaj!

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,
hm__zožravec, vyžm__kať, šm__k, mam__čka, um__vačka, m__krofón, m__šlienka, m__dlo,
zam__slieť sa.

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,
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
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.

