
Hláska L 
Pro správnou výslovnost hlásky L je potřeba dobře rozpohybovat jazyk. (Korýtko, palačinka, natíráme horní 

patro jazýčkem, mlaskání – koník, přejíždíme všechny horní zuby špičkou jazyka, totéž spodní, apod.) 

 

Jak vyslovíme hlásku L? 

Otevřeme pusu a špičku jazyka opřeme o horní dáseň za zuby. Při vyslovení „L“ se musí špička jazyka 

dotknout horního parta a hned uvolnit. Pozor! Jazyk se nesmí dostat z pusy ven! Pro lepší pomoc můžeme na 

místo, kde má být jazyk (kousek dál za horními jedničkami), namazat marmeládu nebo nutellu. Je dobré 

zkoušet pohyb jazyka před zrcadlem. Nebo rodič to předvádí dítěti a dítě napodobuje.  

Tak jdeme na to: 

Nejdříve slabiky a slova: lala, lele, lili, lolo, lulu, lale, lali, lelo,….. další kombinace slabik 

Pokud dítě zatím nezvládá vyslovit “L“ na začátku slova, začněte přes jinou hlásku, např. Plavat, plakat, 

placka, plyšák, viz níže (BL, FL, KL, ML, PL, SL, …atd.) 

LA: lano, Labe, láme, laně, ladí, Lada, laje, lány, Láďa, láva, lahodí, lavina, lakomý, laguna, láhev, labuť, 

látka, lachtan, láká, lán, lák, lávka 

LE: lem, lev, lék, len, led, lep, lesk, lež, lépe, Lenka, lepí, leje, léto, lesk, léky, lení, leden, lenoch, letoun, 

levák, leknín, letka, lesní, lebka, léčka, lepší, levný 

LI: líný, liga, lípa, Lipno, Lidka, lidový, Líba, Lída, lilek, lidé, lýko, lýtko, liška, lichotit, liják, limonáda,  

LO: lok, lom, lov, loď, lodě, loví, loto, lozit, lopata, logika, lokomotiva, loďka, loket, los,  

LOU: Louny, louka, louže, louč, louče, loupež, loupežník, loudí, loutka, loutna 

LU: luk, lup, lůj, lupa, luna, lupínek, Ludmila, Luděk, Lubor, Ludvík, 

-AL-, -EL-, -IL-, -OL-, -UL-: 

válka, dálka, obálka, kalný, délka, Adélka, kabelka, velký, divadélko, album, altánek, obdélník, pilník, jídelna, 

mělko, bělmo, Mělník, helma, vilka, pilka, Emilka, mýlka, vanilka, tílko, dílna, bílek, pilný, holka, polka, 

vdolky, Jolka, Olga, dolní, polní, volno, kolmo, kolty, hůlka, půlka, kulka, bulka, Andulka, kůlna, buldok, 

půlden 

-LA, -LE, -LI, -LO, -LU: 

pila, víla, Míla, síla, kola, dole, nula, hala, dokola, kapela, fiala, pole, ale, hele, namále, dále, stále, dole, píle, 

půle, vůle, batole, koule, kdoule, tabule, bobule, bolí, balí, doly, holý, malý, koulí, milý, nuly, pálí, víly, velí, 

valí, jmelí, okolí, bylo, lilo, kolo, kilo, haló, málo, pólo, dílo, okolo, Elo, dolů, pilu, Adélu, Mílu, Helu, 

Vendulu 

balada, Milada, náledí, pohladí, koláče, kalafuna, kalamita, bolák, Polák, dalamánek, alej, výlet, kolej, nálet, 

úlek, vdolek, jelen, daleko, nalevo, koleno, poleno, Helena, Alena, bolení, pálení, paleta, amoleta, samolepka, 

tuleň, Alík, malík, balík, kolík, tolik, kulich, Kolín, velmi, velice, palice, ulice, holínky, ulita, malinká, 

polínko, pelyněk, pelikán, polyká, kolona, balónek, olovo, koluje, miluje, piluje, uloupí 
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BL-, -BL-, FL-, -FL-, HL-, -HL-, CHL-, -CHL-, KL-, -KL-, další hlásky ve spojení s L: 

bláto, bledý, obloha, oblaka, obleky, obleva, blecha, oblek, bliká, obliba, obluda, jabloň, hobluje, oblouk, 

dlaha, podlaha, dláto, vedle, kedluben, dudlík, pádlo, flétna, knoflík, hlava, hladí, pohled, jehla, uhlí, ohlídá, 

hlodá, vyhledá, hluboký, chlad, ochladí, chlév, chlév, chlouba, pochlubí, kladivo, klape, doklady, poklad, 

klepeta, klid, klekat, poklep, klika, úklid, klokan, kluk, vyklube, klubko, mladý, mlok, mléko, mlýn, mlít, 

mluvit, domluvit, plán, plave, plamen, kaple, plenka, popleta, plyn, uplyne, diplom, tlapa, pytlák, pentle, datle, 

betlém, tlupa, vlak, vlaje, vlajka, vloni, Pavlík, slaný, osladí, sladký, poslat, sleva, poslední, slíbí, slon, vysloví, 

sloup, poslouchej, neposlouchá, zláme, zleva, zloba, zlomí, nezlomí, nezlobí, zlobí, žlab, žloutek, lvi, lněný, 

hlt, mlha, mlčí, vlna, vlnka, Vltava, padl, pudl, pekla, lilek, lilipután, levandule, slaný, sladký, sleva,  poslední, 

slepý, slída, vysloví, mlčí, nezlomí 

A teď celé věty: 

Láďa bude lodníkem. Luboš valí pevné lano. Je tu chumel lidí. Pes loká vodu. Nad vodou vede lávka. Emil 

jede do Loun. Měl jen jeden lék. Ludmila je lenoch. Na Labi byl silný led, nejely lodě. Lída jela po poli na 

kole. To bylo pěkné léto. Lidka měla namále. Hele, to pálí, Heleno. To bylo leknutí, okolo louky byly louže. 

U Mělníka je mělko. V dílně kutil Luboš. Je pilný a měl pilník. Lupínek na louce letí vzduchem. Tele je malé. 

Batole je taky malé. Líba má malé kolo. Je milá. Neuměla jezdit na kole, ale už se to naučila. Víly tančily 

v lese. Míla namalovala chalupu. Na obálku namalovala jelena. Alena nebydlí daleko – bydlí v Kolíně. Alík 

je malinký. Jeli jsme na výlet alejí. U chalupy byla polena. Ve výloze jsme viděli samolepky tuleňů. Helena 

koupila umletou kávu. V pletené vestě a novém obleku šli Lidka s Láďou do školy. Odpoledne se ochladí 

nebo oteplí. Vendulka jedla kedluben. 

BÁSNIČKY 

 

Já koblížek, koblížek, 

na másle smažený, 

na okně chlazený, 

dědečkovi jsem utekl, 

babičce jsem utekl, 

zajíčkovi jsem utekl, 

vlkovi jsem utekl, 

medvědovi jsem utekl 

a tobě, liško, taky uteču. 

Naše malá Kamila, 

bavila se, bavila. 

Foukala mydlinky, 

byly z nich bublinky. 

Byla jedle vedle jedle, 

byly jedle v údolí, 

bolívala kluka hlava, 

ale už ho nebolí. 

 

 

 

Leze hlemýžď v poli, 

leze do údolí. 

Leze leze do zelí, 

doleze tam v pondělí. 

Koulí se koulí, 

kulatá koule, 

ťukne-li do čílka, 

naskočí boule. 

Tuli, tuli, tulipán, 

za chalupou pole lán. 

Slunce, vláha, teplíčko, 

líbá pole na líčko. 

Lída pletla dlouhý šál, 

oddychla si, pletla dál. 

Lilo, lilo, bláto bylo, 

Vildovi to nevadilo. 

Velké holínky si vzal 

a v blátě si liboval. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


