
Slova s hláskou L 

lano, laň, lak, láva, láká, látá, lampa, Labe, Láďa, lať, lán, ladí, láme, lapá, laso, lávka, 

láska, látka, lanovka, lasička, lavička, lakomý, laciný, lov, loď, los, lom, loví, loďka, 

loni, lovec, lopata, loket, loká, loupe, louka, louže, louče, loučí, louská, loupí, loudá, 

loutka, loubí, loudí, louh, luk, lupen, lup, lůj, lupínek, lusky, lupič, lůžko, luna, lupy, 

luhy, lev, les, lék, let, lež, led, lem, levá, léčí, lépe, léto, lehá, léky, levý, lepí, lenoch, 

Lenka, lepenka, lípa, líp, líc, lítá, líná, líh, lín, lýko, Lída, lid, lidé, liják, linka, listí, 

límec, liška, lyže, lýtko, lístek, listina 

dál, vál, sál, bál, val, dal, pal, šál, žal, hol, bol, gól, mol, pól, šel, žel, pel, mel, jel, sel, 

myl, pil, ryl, sil, týl, žil, byl, jíl, šil, půl, hůl, sůl, kůl, důl, zul, psal, kopal, chytal, motal, 

dával, mával, koukal, bouchal, nechal, dupal, houkal, couval, doufal, loudal, úkol, 

mozol, kotoul, pytel, jetel, hotel, motel, kotel, postel, potil, vozil, cítil, stačil, točil 

pila, malá, víla, volá, bílá, byla, měla, myla, žila, jedla, Hela, Ola, Míla, jehla, kolo, 

málo, haló, teplo, mělo, čelo, máslo, hole, pole, dále, dole, boule, ale, koule, mele, 

stele, žili, stáli, víly, bolí, válí, malý, koulí, úly, uhlí, balík, balon, čelo, Alena, Alice, 

Alík, culík, daleko, dálava, kalina, malina, Miloš, poleno, pilot, polévka, police, ulice, 

koláč, salát, maluji, talent, žaluje, poletí, položí, vyletí, poledne, těleso, tuleň, poláme, 

voláme, malujeme, železo, zelený, záliv, bláto, blešák, Bláža, oblek, obluda, oblouk, 

cihla, Cidlina, dílna, dlaň, dláto, dálka, datle, dělník, dlabe, dlouho, dělení, dělnice, 

hlava, hlávka, hlas, hlásí, hloh, hledá, hloubí, hlouček, hluchý, hlemýžď, hluchavka, 

hluk, hlodá, hledí, hlídá, hlíza, hlídka, chladí, chládek, chlapec, chlubí, chlup, chlouba, 

chleba, kláda, kladka, kluk, kluci, klih, klíč, klíček, klíčí, kloub, klouže, ukládá, 

klopýtá, klika, mládí, mlátí, mlok, malba, mlýn, mluví, mletí, mléko, mýdlo, náklad, 

nález, nelze, palba, povlak, Pavlík, pilný, poklus, pavlač, slabý, slaný, sladký, sklepy, 

sklidit, slovo, slon, sletí, slitina, šlape, šlápota, švadlena, šlahoun, tlumok, tluče, tlustý, 

tlapa, tlama, tlačí, otluče, zatluče, vlak, vlajka, vlk, vlčák, Vláďa, vlas, vloží, vložka, 

vlídný, vlepí, vleze, vlevo, žlab, žloutek, žlutý, žluč, žluva, žláza, zlato, zlatý, zlo, 

zločin, zloděj 

ležel, lemoval, lákal, lezl, lapal, válel, leptal, lechtal, létal, louskal, loupal, loudal, lovil, 

lomil, lalok, lilie, lelek, lilek, lelkoval, lenošil, vylil, letadlo, linoleum, zlomil, vylepšil, 

klepal, letoval, Ludmila, kloval, polámal, Miloslav 

 

 

Slimák 

Lilo a lilo. Bylo bláto. Velké dešťové kapky padaly slimákovi na hlavu. Hledal, kde by 

se schoval. Pod jedlí uviděl holubinku a bedlu. Holubinka celá bílá se slimákovi líbila. 

Líbila se mu i bedla. Nebyla celá bílá jako holubinka, ale měla veliký klobouk. Slimák 

se schoval pod bedlu a byl jako pod deštníkem. 

 

 

Jak kotě malovalo 

Kotě malovalo. Namalovalo malou hlavu, malé uši, malé tělo a dlouhý ocásek. Byla to 

namalovaná myška. Je malá. Má hlad. Musí si hledat něco k jídlu, pomyslelo si kotě. 

Namalovalo misku plnou mléka. Malováním se kotě unavilo. Usnulo. Zdálo se mu, že 

malá myšky vypila všechno mléko a byla z ní velká myš. A tu myš kotě ulovilo. 



Mýdlo dělá mydlinky,      Pilná Emila 

malé, velké bublinky.     nádobí umyla. 

A bublinky chvíli letí,     Líný Emil 

milují je malé děti.      ten ho nemyl. 

 

 

Milan bulí, buli, buli,     Lilo, lilo, bylo bílo, 

kutálel si velkou kulí,     Elu, Mílu to polilo. 

koulí koulí, kuli, kuli,     Lilo, lilo, bláto bylo, 

do důlku se nedokulí.     i to bláto je polilo. 

 

 

Haló, haló, bílý balon     Pinky, linky, 

létá u topolu.       dva knoflíky, 

Malá Ola balon volá,     liják umyl kominíky. 

volá: „Dolů, dolů!“      Na tu chvíli budou bílí. 

 

 

Míla omelety dělá,      Hlava jako koule, 

málo mléka na ně měla.     na ní klobouk, boule. 

Velké budou v pondělí,     Kdopak ti ten klobouk dal, 

Lídu, Láďu podělí.      kdo ti bouli udělal? 

 

 

Tohle tele hubou mele,     Malujeme, lepíme, 

pustilo se do jetele      my to pěkně umíme. 

a pak jetel nechalo,      Namalujem vílu, 

k pampeliškám chvátalo.     nalepíme pilu. 

 

 

Naše malá Kamila      Letělo holátko 

limonádu nalila.      bílé holoubátko. 

Podala ji Kamilovi,      Na mámu holubičku 

pak se taky napila.      za letu pípalo. 

 

 

Naše malá Kamila      Byla jedle, vedla jedla, 

bavila se, bavila.      byla jedle v údolí. 

Foukala mydlinky,      Bolívala kluka hlava, 

dělala bublinky.      ale už ho nebolí. 

 

 

Madla, Madla,       Byly tady bílé víly, 

dolů spadla,       milé byly, vínek vily. 

polámala koleno,      Byly tady bílé víly, 

o lipové poleno,      vodu lily, víno pily. 

a to velmi bolelo. 


