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HLÁSKA M

Hláska M patří mezi tak zvané nosové hlásky. Při navozování hlásky M nám může pomoci hláska 
A. Vyslovujeme hlásku A a pomalu zavíráme ústa, až semkneme rty k sobě. Poté zkoušíme vyslovit 
hlásku samostatně se semknutými rty bez pomocné hlásky A. dále pak:

slabiky: 
ma, me, mi, mo, mu, má, mé, mí, mó, mů mama-máma, meme-méme, mimi-mími, momo-mómo, mumu-můmu

slova:
máma, mámo, máme, mami, s mámou, mapa, miska, mimino, medvěd, pometlo, myš, motýl nemáme, malé, mák, 
Ema, Adam mísa, míša, doma, puma, kóma, guma, lama, poma, roma, moucha, mýdlo, mele, mete, motá, myje, maluje, 
komín, dým motýl, med,  mamut mává, míchá, mouka, mýdlo, domy, meloun, medvěd, maliny

věty:
Máma je doma. Máme doma med. Máma má med. Máma má mouku. Dáme med domů. Máma má malé miminko. 
Ema má med. V medu je malá moucha. Ema mámě pomáhá. Mámo, mám med. Adam maluje myš. Myš je malá. . 
Máme malý dům. Máma doma mele maso. Tom má malé mýdlo.  Máma má meloun. Ema má maliny. Potom máma 
mydlí mimino. Umyji mimino a zametu mouku. My něco máme, něco vám dáme, něco nedáme.

říkanky: 
Máme doma med, 
Dáme vám ho hned. 
I nádobu máme, 
Med vám do ní dáme.

Máme doma mámu, 
Máme doma tátu. 
Máma nám dá boty 
A táta kalhoty.

Máme doma dědu, 
Máma doma bábau. 
Děda nám dá knihu, 
A bába koblihu.

Moho máku, mnoho mouky, 
Máma dělá s mákem vdolky. 
A my mámě pomáháme, 
Mákem vdolky posypáme. 
Už ty vdolky máme, 
My vám taky dáme.
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HLÁSKA P

Pokud se vám nedaří vyslovit hlásku P pouze nápodobou, využijte hlásku M. Dítě musí mít stisknu-
té rty, ucpané nosní chřípí (tedy držíme nos prsty, tak, aby dítě nemohlo vypustit vzduch nosem), 
hlásku M poté vyslovíme šeptem a ozve se nám hláska P.

slabiky:
pa, pe, pi, po, pu, pá, pé, pí, pó, pů 
papa, pápá, pepe, pépé, pipi, pípí, popo, pópó, pupu, půpů  
papá, pan, pán, páv, páka, pád, padat, padák, padáme, pádlo, pach, pálit, palec, paluba, panák, pane, paní, panna, 
papoušek, pas, pás, pásek, pást, pasta, pata, pátek, patka, pátá, pátý, páté  
pec, pedál, peče, pekl, pekla, pekáč, pelech, penál, peníze, pes, pěst, pět, pevný  
piano, pídit, piha, pije, nepije, napije, dopije, vypije, píchá, nepíchá, pila, pivo, pilný, pípa, písnička, píská, pistole, 
piškoty, pyl, pysk, pytel, pyžamo  
pláče, nepláče, plachty, plakat, plamínek, plamen, planeta, plán, plastelína, plápolá, plaší, pláštěnka, platí, , plivat, plný, 
plod, plomba, plot, plout, pluje, dopluje, plovací, pluh, pluk, plus, plyn, plyš  
podle, pobavit, pobíhá, pobízí, pobočka, pobodá, nepobodá, pobyt, pocit, pocta, počasí, počet, počítá, početník, 
počítací, počítač, počkat, pod, podává, podél, poděkuj,  podkolenka, podlý, podnos, podojit, podpatek, podpírat, podšít, 
podvod, podzim, pohádka, pohladí, pohled, pohoda, pohoupe, pohyb, pochod, pochoutka, pochyby, pojídat, pojit, 
poklice, pokoj, pokus, pokud, popud, pól, poláme, pole, poledne, poleno, polepí, nepolepí, poleva, polévka, polije, polít, 
nepolije, polobotka, polovina, položit, pomalu, pomoc, ponechat, ponorka, ponožka, popel, popálí, spálí, popis, posadí, 
posel, potok, posila, poslouchat, postel, postup, pošta, pot, potah, potají, potíže, potok, potom, potupa, poučit, pouť, 
pouto, pouze, povel, povaha, povidla, povolání, póza  
půda, pudl, půjčit, puk, půl, puma, pupík, pusa, pustit, půlka, pumpa  
mapa, pilný, pták, ptáci, napadá, panenka

věty:
Pan Pilný plakal. Pepa se ptá: Kde je potok? U potoka je Péťa a pobíhá. Pejsku, podívej, to je pata. Péťa dopil plnou 
lahev vody. Pepa Pádlo bouchlo do potoka. Pilná Petra pohladí pejska. Pozor, popel pálí! Pejsek je pudl. Neposedí, 
pobíhá a pobíhá. Pane, máte pivo? Taky mapu? Papoušek Pipi pije vodu. vidí padák. Padá pomalu. Podáš mi pastu?  
Povídej, pálí polévka? Je teplá, ale nepálí. Nepolij se. Pouze Pepa plave v potoce. Pan Soukup neplave. Má pohodu – 
pije pivo a jí polévku. Teta Pája upekla plný pekáč buchet. V pátek pojedeme na ples. V pokoji je početník a počítač. 
Pájina pusa se pomalu popálila o pekáč. Pája pláče.  Půjdeme se napít. V pokojíku bude tma. U pumpy je Pepovo auto. 
Pan Pospíšil houpe Pavlíka. Houpy, houpy.

básničky:
Pepa papá, Pepa pije, 
Potom máma Pepu myje, 
Pepa půjde ven, 
Je tam pěkný den. 
Padá lupen po lupenu, 
Pepa stojí pod lipou. 
Pojďte děti, pojďte chytat,  
Penízky se posypou.

Pepa seká do špalíku, 
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Naštípá z něj polínka, 
Nanosí je do kuchyně, 
Topí venku maminka.

Paci, paci, pacičky, 
Máma koupí botičky 
A tatínek pásek, 
Za myší ocásek.

Půjdeme do vody, 
To budou závody. 
Pepa nás povede, 
Ten plavat dovede. 
Pepa se nedal, 
Doplaval nejdál.

Malý Pepa kaši papá. 
Máma pepu pohoupe. 
Až se Pepa napapá, 
Máma Pepu vykoupe.

Pavel na Pepu se zeptá: 
„Pane Pávek, kde je Pepa?, 
Půjde se mnou pouštět draka, 
Po obloze nad oblaka.“

HLÁSKA B

I v tomto případě můžete k navození hlásky B využít hlásku M. Přidržíte nosní chřípí a nahlas vyslo-
vujete hlásku M, ozve se B. Samozřejmě je možné vyvodit hlásku B pouze nápodobou. Pevně sevřít 
rty, mírně nafouknout tváře a nahlas vyslovit hlásku B.

slabiky:
ba, be, bi, bo, bu, bá, bé, bí, bó, bů baba-bábá, bebe-bébé, bibi-bíbí, bobo-bóbó, bubu-bůbů, 

slova:
bába, bábo, bábu, balí, bací, baví, balík, bác, bál, basa, baso, basu, bane balvan, balet,  bažant, bábovka, balit, banán, 
banka, baňky, batole, bez,  Béďa, beseda, beton, bible, bicí, bič, bída, bidlo, bílek, bílý, bio, bít bob, bobek, bobule, boby, 
bod, bodat, bodá, bojí, boty, bohatý, boj, bóje, bok, bonbon, bosý, bouda, boule, box, bodlák, boží bum, buk, bude, 
buben, bublat, bublina, budík, buď, budka, budova, bůh, buchta, bunda by, bych, bys, bychom, byste, kdyby, bydlet, 
býk, byt, být blána, bláto, blázen, blatouch, bledý, bledě, blecha, blinkat, blízko, blízký, blok, bloček, bloudit, blond, 
blondýna, blud, bludička, blýskat, blůza, bledule, bloumá Labe, Libeň, Líba, Kuba, Kubík, Libuše, cibule, hubený, houba, 
jablko, kobliha, klobouk, kabát, náboj, mobilní, obličej, obluda, obuv, obojí, oblek, tabule, nábytek, dobytek, zabil, zubil, 
zlobil, bobule, babička, bublifuk

věty:
Babička hubuje Bětu. Běta se bojí bubáka. Neboj, bubák není. Kuba bubnuje na buben. Bum bum bum. Neboj se, 
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Běto. Bába má banán. V balíku jsou boty pro Bětu a pro Kubíka. Líbu bolí obě nohy. Buchty jsou troubě. Běla bubnuje 
na buben. V budce bydlí bílí ptáci. Bublifuk dělá bubliny. Bonbóny jsou bez obalu. Bábovka je od babičky. Je bílo. Béda 
plakal. Bude mít bouli. V balíku jsou buchty od báby. Taky houby od Běty. Pane Bendo, máte nové boty? Taky klobouk 
a batoh. V lese je houba vedle houby. Banány tam nejsou. Balónky a bonbóny budou na pouti. Bojíme se bubáků. 
Na Boukově jedou Bendovi na bobech. Bobík hlídá u boudy. Bětu bolí zub. Blanka má boty, bundu a Bohuš má oblek. 
Bohatovi jedí bábovku a banány.

básničky:
Bouchá to tu bum bum bum,  
u babičky bude dům, 
u domu i bouda bude, 
kdopak v boudě bývat bude?

Bum bum bouchal Budulínek,  
bum bum bouchal na bubínek.  
Bum bum bouchá,  
bubnuje bába ho však hubuje.

Hledá babka v lese houby, 
Do houbové „kuby“. 
Noha už ji v botě tlačí, 
Asi najde houby.

Bubnujeme na buben, 
Pojďte děti, pojďte ven, 
Máme buben, máme baón, 
Budem běhat celý den.

U Boubína bouda, 
U té boudy houba. 
Ta houba je jedlá, 
Je to houba jedlá.

Bába volá Otu: 
„Oto, podej botu!“ 
Volá bábu Ota: 
„Je to tahle bota?“

Bílá barva Bětě sluší, 
Bílá blůza, kabátek. 
Bílé bory obuje si, 
Běta jde jak na svátek.
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