
Diktáty, ktoré precvičujú vybrané slová po viac než 3 písmenách: 

1. 

Môj syn Samko kúpil v Myjave syr. Potom šiel pomaly domov. Cestou ho niečo pichlo 

do lýtka. Keď sa obzrel, šmykol sa a spadol. Syr sa rozsypal. Čo mal Samko robiť? Zobral 

lyžicu a syr zo zeme vyjedol. 

 

2. 

Z plytkej vody sa vynorili lysé hady. Prešmykli sa pomedzi kamene. Ich bystrý náčelník 

povedal: Je nás zbytočne veľa. Vy štyria sa musíte vrátiť! A nehmýrte sa toľko! 

Hady zasyčali a zablýskali očami. Tento systém sa im nepáčil. Šéf spravil chybu a bude 

za ňu pykať. 

 

3. 

Vyhodil som z okna prach, 

teraz sa tam víri, 

padol vyžle do oka - 

v jarčeku sa hmýri. 

 

Vybrala sa vyskakovať  

do vysokej trávy, 

teraz musí vyťahovať 

chvostík spopod kravy. 

 

Z borovice konár visí 

Z dier vybehli malé krysy. 

Hryzú vyžlu až do kosti, 

tá sa zvíja od bolesti. 

 

Vyžla zbiera zvyšky sily 

už má z toho vyrážky. 

Vykročila radšej domov, 

nevidela prekážky. 

 

A čo bolo ďalej, deti, 

vymyslite sami. 

Myslíte, že vyžla spadla 

do hlbokej jamy? 

4. 



Rytier si nasadil prilbu. Potom rýchlo cválal do prístavu. Chcel nájsť Richardovu skrýšu 

a chytiť ho. Jeho kobyla však mala krivé nohy a šmýkala sa. V prístave rytier vzlykol 

a zasyčal. Rišova loď sa blýskala na mori. Už ho nechytí! 

 

5. 

Naša Lujza nechcela jesť ryžu. Myslela si, že je otrávená. Dlho sa v nej rýpala lyžicou. 

Potom ju vysypala do koša. Zrazu prišiel hladný Gejza. Hrýzol suchú kôrku. Zakričal: Kde 

je ryža, Lujza? Lujza sa radšej skryla pod stôl a nevravela nič.  

 

6. 

Mykajú sa sysle, 

že sú šípky kyslé. 

Býky pri nich vzlykajú, 

že ich tŕne pichajú. 

V tŕňoch slimák býva, 

o syre tam sníva. 

V plytkej vode kobyla 

kopytá si umyla. 

Mala by ísť do chlieva, 

aj myš sa tam zohrieva. 

Žerie seno pre kobylu, 

aby mala veľkú silu. 

Myslela si, hlupaňa, 

že môže žrať do rána. 

Bystrú ani hlúpu myš 

len tak ľahko nechytíš. 

 

Diktáty, ktoré sa zameriavajú na vybrané slová po 1 obojakej spoluhláske: 

L 
1. 

Lyžiar Laco oblizol svoju lízanku. Potom sa plytkým svahom spustil dole. Bielovlasá 

Dáša kričí: Pridaj plyn! Vlečieš sa ako slimák. Ideš tak pomaly, že splývaš s okolím. Aj 

plyšový pes beží rýchlejšie než ty! 

 

 

 

 



2. 

V lyžiarskom stredisku Donovaly sa pomaly pripravujú na zimu. V bufete mrazia maliny, 

leštia lyžice a vidličky. V hoteli vyháňajú z izieb slimáky. Vlekár Gusto čistí motor vleku 

stlačeným plynom. Potom pôjde na puding so zmrzlinou. 

 

M 
3. 

V umývadle sa mykala sýkorka. Bola trochu pomýlená. Myslela si, že letí do hniezda. 

Omylom však vletela do okna a šmykla sa na mydle. Od ľaku prehltla hmyz v zobáku. 

Ešte šťastie, že nevrazila do žmýkačky! 

 

4. 

Myš bola veľmi namyslená. Myslela si, že je najmúdrejšia. Raz sa šmykla na rozliatom 

mydle. Chcela sa umyť v umývadle. Omylom vliezla do žmýkačky. Skoro si zlomila 

všetky kosti. Stále však bola neumytá. Nakoniec zmyla mydliny v miske vody. 

 

V 
5. 

Povyše rieky rastie vysoký strom. Je rovný ako pravítko. Na svitaní na ňom zvykol 

kikiríkať kohút. Občas ho tam vystrašil výr. Videla som tam visieť netopiera. Počas 

víchrice tu vykrikovala mátoha. Nie je to výmysel. Dovidenia! 

 

6. 

Povyše Vydrova sedela víla, 

vypiskovala, vence vila. 

Zo zvyku zvýskla, keď videla výra, 

od ľaku sa mu pieročká víria. 

Z vysokej hory zavyli vlci 

a vyli výrazne do čiernej noci. 

Nejdem už vymýšľať ďalšie básne, 

keď mesiac vyjde, svetlo zhasne. 

 

 

 

 

 



P 
7. 

Pyšný sedliak na píšťalke 

pískal piesne chytľavé, 

prišiel pytliak pušku pýtať, 

zaraz skončil v žihľave. 

 

Vypil sedliak veľa piva, 

teraz sa mu riadne zíva, 

nevie trafiť do pivnice, 

radšej zájde do vinice. 

 

Vo vinici sedliak pyšne 

dal si pyré z čiernej višne. 

Neskôr pykal za ten prešľap, 

nemal pivo s višňou miešať! 

 

 

Diktáty na dve alebo tri skupiny vybraných slov (vrátane slov po L): 

L,M 
V malej myšej diere sa hmýrili lienky. Mysleli si, že sú doma. Mali tam plyšové kresielka 

aj blýskavé umývadla. V starom mlynčeku si stavali spálňu. To je ale pomýlený hmyz! 

 

 

L, M, B 
Milan sa v Bystrici pošmykol na ľade. Pomaly vstal. Vtom sa mu z tašky vysypal mak. 

Bolo by zbytočné ho zbierať. Pomýlený Milan mykol plecom. Milo sa usmial a vykročil 

k svojmu bytu. Po ceste domov ho zrazil býk, uhryzla ho myš a dostal lyžou po hlave. 

Dnes mu už nič nedávalo zmysel.  

 

L, B, S 
Mlynárka zabila hmyz na nábytku. Potom bystro vykročila do sychravého dňa. Kobyle 

nasypala obilie a sýkorkám dala zrno. Potom umyla byt, vyžmýkala šaty a odohnala 

nenásytné myši. Nakoniec si uvarila bylinkový čaj s veľkou lyžicou medu. Rozvalila sa na 

posteli a rozmýšľala nad svojim synom v Michalovciach.  



R,B 
Nechcel by som byť ryba. Býval by som v rybníku a nemohol by som jesť bryndzu. 

Obhrýzal by som vodné byliny a rýpal by som sa v blate. Bál by som sa rysa, ba aj 

obyčajného rybára. 

 

 

 

Opakovacie diktáty na i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach (+výnimky): 

1. 

Dyňa sa váľa v kuchyni, 

hydina vzdychá na skrini. 

Pred chyžou fŕka veľký vôl, 

v záhrade vŕzga Ferov stôl. 

Bábätko preto nemôže spať, 

pôjde sa so žriebätkom hrať. 

 

2. 

Dedo jazdieval na divokom teľati a pritom kričal na deti z dediny: Detiská neporiadne! 

Čo tu robíte? Zmiznite mi z očí! Bežte pomáhať do kuchyne! Nevidíte, že rodičia majú 

veľa práce s pečením? 

 

3. 

Za hustými listami sa hýbe tiger. Je hladný. Chce zožrať Denisa. Denis je tučný. Mä 

dvesto kíl. Sedí pri ohni a pečie mäso. Potichu hrá na gitare. Vôbec nevie o tigrovi. 

Kto dnes bude jesť? Tiger či Denis? Denis začul hrozný rev. To sa krokodíl zahryzol 

tigrovi do zadku. Už viete, kto dnes bude jesť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


