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VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

 
 Čti slova a přepiš je do ČJ- Š. 

 

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, 

dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, 

Přibyslav 

 
 

 Slova slož ze skládací abecedy. 
 
Význam těchto slov: 
 
 

byt =      příbytek                                     nábytek                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

                          

  dobytek                    obyčej = zvyk       bylina                    
 
 

  

 

kobyla              býk                Přibyslav 

 
 
 
      
 
         http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/knihaB.html      
 
    

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/knihaB.html
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 Doplň cvičení a přepiš do sešitu. Spoj věty s obrázkem. 
 
 

Máme nový b_t.  

B_t je velký.  

Židle a stůl je náb_tek. 

Náb_tek je ze dřeva.  

Heřmánek je b_lina.  

Piju b_linkový čaj.  

 

 
 Doplň větu: 

 

K_________ a b____ jsou dob_tek.  

 

  

 

 

Být: já jsem kluk        my jsme kluci  

      ty jsi   kluk        vy  jste kluci 

      on je   kluk        oni  jsou kluci 

 

 
 Čti a spoj. Piš do ČJ- Š. 

 

Byl jsem ve škole. Byla jsem u lékaře. Byla jsem u 

babičky.  
 
 
 
 
 



4 

 

 Doplň chybějící slova do vět a věty přepiš do sešitu. 
 
 

Já ………… ve škole. My ………… v obchodě. Ty ………… u 

babičky. On …………… v kině. Oni …………… doma. 
 

 
 

 Doplň y,ý a cvičení přepiš do ČJ-Š. 
 
 

Mladá kob_la, nový náb_tek, dob_tek v ohradě, 

b_strý chlapec, velký b_t, léčivá b_lina, starý b_k, 

Přib_slav je město, b_t doma, neb_t ve škole. 

 
 

SLOVA PŘÍBUZNÁ 

 

 Se slovem být jsou příbuzná tato slova: 

by, bys, bych, bychom, byste, abych, abys, kdybych, 

kdybychom, kdybyste, kdyby, bytí, živobytí, bývat, 

bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydliště, 

bydlit, obydlí, bydlo, příbytek, dobýt - (ve významu 

zmocnit se), dobyvatel, dobytek, dobytče, 

dobytkářství, nabýt - (ve významu získat), nabývat, 

nábytek, obyvatel, obývat, obyvatelstvo, odbýt - (ve 

významu provést ledabyle), odbyt, neodbytný, pozbýt, 

přebýt, přebývat, přebytek, ubýt, ubývat, úbytek, 

zbývat, zbytek, zabývat se  

 Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. 



5 

 

 
jsem, existovat - být 

 
bít - tlouci 

 
příbytek - bydlo 

 

bidlo - tyč 

 
získat - nabýt 

 

nabít - náboj do zbraně, natlouci 

 
zmocnit se - dobýt 

 
dobít - nabíjení baterií 

 
provést ledabyle - odbýt 

 

odbít - odtlouci (hodiny půlnoc) 

 

 

 
 Doplň y,ý. 

 

Dobré živob_tí, zb_tek jídla, odb_t práci, jedl b_ch, 

nab_t vědomosti, úb_tek peněz, zab_vat se sportem, 

moje b_dliště, hodiny odb_ly půlnoc. 

 

 
 Doplň cvičení a přepiš do sešitu. 

 

Jmenuji se ……………………… . Je mi ………. let. B_dlím 

v ulici……………… . B_dlím ve městě …….. Je to moje 

b_dliště. 

 

 Se slovem obyčej jsou příbuzná tato slova: 

obyčejný  

 

 Se slovem bystrý jsou příbuzná tato slova: 

bystrost, bystře, bystřina, Bystřice  

 
                                                                                                                         liška Bystrouška                                 

 Se slovem bylina jsou příbuzná tato slova:                   
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 býlí - (ve významu plevel), býložravec 

 

 Se slovem kobyla jsou příbuzná i tato slova: 

kobylka, pakobylka, Kobylisy, Kobylnice  

 

 V názvech některých měst píšeme také  y,ý: 

Bydžov, Přibyslav, Byšice, Babylon, Kobylisy 

 

 V některých jménech také píšeme y,ý:  Zbyněk, Zbyšek 

 

 Přečti věty a slož je z abecedy. 

Zbyněk Novák chodí do 5.A. 

Můj kamarád se jmenuje Zbyšek. 

 

 Napiš jména svých spolužáků. 
 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 

 

 Přečti věty a přepiš je. 
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Zbyněk se učí.                         Zbyšek jí housku. 

__________________      ___________________ 

 Doplň y,ý. Namaluj. 
 
 

Malá kob_la je kob_lka.    Chlapec se jmenuje Zb_šek

  

 

 

 

 

 

 

Přib_slav je město.           Liška B_strouška má dlouhý    

                                         ocas. 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
     http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/ 
            http://pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/ 
            http://hry.veselaskola.com/vyjm1.html 

 
 
VYJMENOVANÁ SLOVA PO L  

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/
http://pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/
http://hry.veselaskola.com/vyjm1.html
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 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 

 

Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat,  

vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš 

 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

 
Význam těchto slov: 
 

slyšet              mlýn            blýskat se        polykat 

 

 

 

 

 

 plynout            plýtvat           vzlykat            lysý     

 

 

                       

 

 

lýtko          lýko            lyže         pelyněk         plyš 

 

 

 

 
 

 Doplň y,ý. Cvičení přepiš do ČJ-Š. 
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Já nesl-ším. Sl_šíš mě? Babička špatně sl_ší. Mouku 

meleme ve ml_ně. Zlato se bl_ská. Ondra pol_ká 

koláč. Čas pl_ne. Nepl_tvej jídlem! Jana vzl_ká.  

Pepa nemá vlasy, má l_sou hlavu. Maminku bolí l_tko. 

 
 Doplň a spoj: 

 

 pel_ňkový čaj 

 l_ková taška 

 pl_šový medvěd 

 nové l_že 

 
 

 Přepiš toto cvičení do sešitu. 
 
 
 

 
 
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/knihaL.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

          SLOVA PŘÍBUZNÁ 
 

 
 

 Se slovem slyšet jsou příbuzná tato slova:   slýchat, 

nedoslýchavý, slyšitelný, neslýchaný, uslyšet, 

vyslyšet, poslyš, proslýchá se, slyšení, neslyšící, 

neslyšně 

 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/knihaL.html
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 Se slovem mlýn jsou příbuzná tato slova: mlynář, mlýnice, 

mlýnek, mlynářský  

 Pozor, sloveso mlít se píše s i  

 

 Se slovem blýskat se jsou příbuzná tato slova: 

blyštět se, blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, 

zablýskat, blýskání, blyštivý 

 

 Se slovem polykat jsou příbuzná tato slova: 

 zalykat, spolykat, polykání, polykač 
 
 

 Se slovem plynout jsou příbuzná tato slova: 

plyn, plynoměr, plynojem, plynárna, plynný, 

plynulý, vyplývat, oplývat, uplynout, rozplynout, 

rozplývat se, splynout, splývat 

 Se slovem plýtvat jsou příbuzná tato slova: 

plýtvání, vyplýtvat, plýtvající 

 Se slovem vzlykat jsou příbuzná tato slova: 

vzlykot, vzlyk, vzlyknout 

 Se slovem lysý jsou příbuzná tato slova: 
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lysina, olysalý, lyska - (pták), Lysá, Lysá hora, 

Lysá nad Labem 

 

 Se slovem lýtko jsou příbuzná tato slova:  

lýtkový (sval) 

 

 Se slovem lýko jsou příbuzná tato slova: 

lýkožrout, lýčí, lýkovec, lýkový  

 

 Se slovem lyže jsou příbuzná tato slova: 

lyžovat, lyžař, zalyžovat si, lyžáky 

 

 Se slovem pelyněk jsou příbuzná tato slova: 

pelyňkový 

 

 Se slovem plyš jsou příbuzná tato slova: 

plyšový, plyšák 

 Přečti slova. Seřaď slova do vět a věty napiš. 
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mele               mouku.         Mlynář 

    ____________________________ 

 

se zablýsklo. Venku 

    ____________________________ 

 

      nové            Mám          lyžáky. 

    ____________________________ 

 

      leze        Na zahradě      hlemýžď. 

    ____________________________ 

 

      Lyska       po vodě.       plave 

    ____________________________ 

 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-
l/http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-
vyjmenovana-slova-m-help.html 
 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M 
 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/http:/www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-m-help.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/http:/www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-m-help.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/http:/www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-m-help.html
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 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 

 
 

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, 

zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, 

Litomyšl 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

Význam těchto slov: 

  my                    mýt                 myslit            mýlit se 

 

 

 

 

  hmyz               myš                hlemýžď            mýtit                

              

zamykat           smýkat            dmýchat           chmýří                               

 

 

 

nachomýtnout se    Litomyšl 

 
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-
trida/vyjmenovana-slova-po-
m/prezentace/knihaM.html 

 Doplň y,ý. Cvičení 
přepiš do ČJ-Š. 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/knihaM.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/knihaM.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/knihaM.html
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Zb_šek b_dlí v Litom_šli. M_ máme psa Alíka. Kočka 

honí m_š. Máma m_je talíř, hrnek a vidličku. Co myje 

máma? Máma m_je __________,__________a 

___________ . 

 

 
 Namaluj třetí větu. 

 

 

 

 

 

 
 

 Cvičení přepiš do sešitu. 
 

 Napiš odpovědi na otázky. 
 

Kde bydlí Zbyšek? ______________________ 

 

Jak se jmenuje pes? ____________________ 

 

Kdo honí myš? _________________________ 

 

Koho honí kočka? _______________________ 

 

Kdo je Alík? ___________________________ 
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SLOVA PŘÍBUZNÁ 
 
 

 Se slovem mýt jsou příbuzná i tato slova: 

umyvadlo, umýt, mydlit, namydlit, 

mýdlo, mydlinky, myčka, omýt, vymýt, smýt, 

mycí,     umyvárna, omyvatelné, mýval - 

(medvídek)  

 Se slovem myslit jsou příbuzná i tato slova: 

úmysl, vymyslet, výmysl, zamyslet se, myšlenka, 

nesmysl, smýšlení, přemýšlet, myšlení, myslivec, 

myslivna, průmysl, Přemysl, zlomyslný, smysl  

 Se slovem mýlit se jsou příbuzná i tato slova: 

omyl, mýlka, zmýlit se, pomýlit se, zmýlený, neomylný  

 

 Se slovem hmyz jsou příbuzná i tato slova: 

hmyzožravec, hmyzí  

 

 Se slovem myš jsou příbuzná i tato slova: 

myší, myšák 

 

myší díra 
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 Se slovem hlemýžď jsou příbuzná i tato slova: 

hlemýždí, hlemýžďovitý  

                      hlemýždí ulita 

 

 Se slovem mýtit jsou příbuzná i tato slova: 

mýtina, vymýtit, mýtné a mýto, Vysoké Mýto  

 

 Se slovem zamykat jsou příbuzná i tato slova: 

zamykání, odemykat, vymykat se, nedomykavost, 

přimykat se  

 

odemykat 

 

zamykat 
 

 

 Se slovem smýkat jsou příbuzná i tato slova: 

smyk, průsmyk, smýčit, smyčka, smyčec, výmyk - (cvik 

na hrazdě)  

 

 

 Se slovem dmýchat jsou příbuzná i tato slova: 

rozdmýchat, dmychadlo 
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 Čti věty. Doplň je a přepiš do sešitu. 

 

Před jídlem si um_j si ruce. Maminka um_vá nádobí. 

Petr odem_ká dveře. Jedu do Vysokého M_ta. Koupím 

si m_dlo. M_slivec b_dlí v m_slivně. Ježek je 

hm_zožravec. Modré auto dostalo sm_k. Přem_sl se 

zm_lil. 

 

 
 Spoj obrázky se správnými větami. Obrázky vybarvi. 
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 Najde myslivec cestu do myslivny? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Slož slovo a napiš ho.  
 
 

  
                                                                             ___________________ 

 

 

 _____________ 

 

        nebo                                 ________________ 

 

 

                                            __________________ 

 

  
 http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 
    http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_m/vs_m1.htm 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_m/vs_m1.htm
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VYJMENOVANÁ SLOVA PO P 

 
 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 

 

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, 

klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit 

se, čepýřit se 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

 
Význam těchto slov: 

     pýcha          pytel           pysk          netopýr              

 

   

 

 

 slepýš           pyl            kopyto         klopýtat            

  

   

  

 

třpytit se     zpytovat        pykat            pýr 

 

 

 

pýřit se        čepýřit se      

         
http://skolakov.eu/cesky-
jazyk/3-trida/vyjmenovana-
slova-po-
p/prezentace/knihaP.html 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/knihaP.html


20 

 

 Doplň cvičení a přepiš do sešitu. Spoj věty s obrázkem. 
 

Kob_la má čtyři kop_ta.  

Na zahradě roste p_r.  

 Netop_ři létají v noci.  

 Přem_sl má p_tel bonbonů. 

Zlato se třp_tí. 

 

 
 Co se ještě třpytí jako zlato? Doplň slova do vět. 

 

…………………… se třp_tí. 

…………………… se třp_tí. 

…………………… se třp_tí. 

…………………… se třp_tí.  

…………………… se třp_tí.  
 
 
 
(rosa, korále, slunce, kalhoty, sněhová vločka, prsten, houska) 
 
 
 

 Cvičení přepiš do ČJ-Š. 
 
 

 Namaluj devět sněhových vloček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ve kterém ročním období padají sněhové vločky?______________ 
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 Slova seřaď podle abecedy. 

 

slepýš, klopýtat, pýřit se, pysk, netopýr, kopyto, 

čepýřit se 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 Slova rozděl na slabiky. 
 
 Doplň větu. 

 

Nejméně slabik má slovo………………… . 

 
 Namaluj. 
 
 
 
 
 

 
 

 Kdo sbírá pyl z květů? Spoj a napiš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 
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SLOVA PŘÍBUZNÁ 
 
 

 Se slovem pýcha jsou příbuzná i tato slova: 

 přepych, pyšná, pyšnit se, zpychnout, pýchavka 
 

 

je pyšný - pýcha 
 

píchá - ve významu bodá 

 
 
 
 

 Se slovem pytel jsou příbuzná i tato slova: 

pytlák, pytlačit, pytlovina, pytlík, pytlíček, 

strašpytel  
 

 Se slovem pysk jsou příbuzná i tato slova: 

ptakopysk, pyskatý, pyskoun  

 

 Se slovem netopýr jsou příbuzná i tato slova: netopýří (křídla) 

 

        ●    Slovo slepýš ve významu had je vyjmenované slovo. 

 
plaz - slepýš 

 
slepíš - lepit lepidlem 

 

 

 



23 

 

 Se slovem pyl jsou příbuzná i tato slova:  

opylení, opylovat, pylový  

 

 Se slovem kopyto jsou příbuzná i tato slova: 

kopýtko, sudokopytník, lichokopytník  

 

 Se slovem klopýtat jsou příbuzná i tato slova: 

klopýtnout, klopýtnutí  

 Se slovem třpytit se jsou příbuzná i tato slova: 

třpyt, třpytka, třpytivá, zatřpytit, třpytkování  

 Se slovem zpytovat jsou příbuzná i tato slova:  

zpytující, nevyzpytatelný  

 Se slovem pykat jsou příbuzná i tato slova:  odpykat  

 Se slovem pýr jsou příbuzná i tato slova:  pýřivka  

 Se slovem pýřit se jsou příbuzná i tato slova:  zapýřit se  

 Se slovem čepýřit se jsou příbuzná i tato slova: 

rozčepýřený, čepýření  

 

rozčepýřené vlasy 
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 Doplň cvičení a přepiš do sešitu. Najdeš k větám obrázek? 

Princezna je p_šná. Jana má p_tlík se svačinou. Alex 

je strašp_tel, bojí se čerta. Jehla p_chá. Slep_š 

papír? V lese byl slep_š. Včely op_lují květy. Malé 

kop_to je kop_tko. Vrabec je rozčep_řený. P_chavka 

je houba. 

 
 

 
 
 
 

 
 Dopiš slovo k obrázkům. 

  
 
 
 ______________                        ________________ 
 
 
                      ______________                       ________________ 
 
 
 
                     _______________                   _________________ 
                     
 
 
 Doplň y, i. Cvičení přepiš do ČJ-Š. 

Princezna je p_šná. Včely op_lují květy. P_chl jsem se 

o trn. Na cestě jsem uviděl slep_še. Slep_š mi čepici 

z papíru?  
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 Napiš, co ještě slepíš z papíru? Draka vybarvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

 Slož věty ze slov. 

velký    pysk    Kobyla    má  . __________________ 

slepýš     Na    cestě     byl  . __________________ 

v    Odpadky     jsou     pytli  . _________________ 

létá     Netopýr    noci      v . __________________ 

 

 
 Namaluj druhou větu.                      Namaluj čtvrtou větu. 
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VYJMENOVANÁ SLOVA PO S 

 
 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 

 

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, 

sýček, sysel, syčet, sypat 

 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

 
 

Význam těchto slov: 

      syn               sytý              sýr                syrový                     

 

 

 

 

  sychravý         usychat            sýkora          sýček                      

 

 

 

 

    sysel              syčet              sypat    

 

 

 

 
 

   http://skolakov.eu/cesky-  jazyk/3trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html 
 
                                                                  

http://skolakov.eu/cesky-%20%20jazyk/3trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html
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 Doplň cvičení a přepiš do sešitu. Spoj věty s obrázkem. 
 

Maso je s_rové, kuře je pečené.  

Ke krmítku přilétly s_korky.  

Pepa se najedl, je s_tý.  

Otec a s_n čtou knihu. 

 Mám rád s_r.  

Na podzim je s_chravé počasí. 

 S_ček je malá sova.  

Květiny ve váze us_chají.  

 Had s_čí.  

Jakub s_pe mouku.  
 

 

 

 

 Z vyjmenovaných slov vypiš názvy zvířat. 
 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________  

 
 Zakroužkuj názvy ptáků. 

 
 
 
 Doplň správný tvar slova SYPAT.  

 

já ____________            my _____________ 

ty ____________            vy  _____________ 

on,ona _________            oni _____________ 

(sypete, sype, sypeš, sypu, sypeme, sypou) 
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    SYN                    DCERA                              

 
 Správný tvar slova SYPAT doplň do vět. 

 

Oni ________ zrní. Petr _________ bonbony. Jana 

_________ písek. Ty ________ cukr. My ________ 

mák. Já _________ sůl. Vy ________ hrách. 

 

 
 Spoj jméno s obrázkem. Tvoř věty a přečti je. 

 
 
Pavel              Michal Ivana     Katka 
 
 
Šárka    Helena 
 
 
Kamil  Ivo 
 
 
Jura            Pavla           Hynek         Romana         Honza         Milan 
 
 
 
Pavel je syn. Šárka je ……….. . 
 
 
 
 
 Odpověz, co dělá: (využij vyjmenovaných slov) 

 

Had _____________. ______________ houká. 

Sníh se ______________. Růže ___________. 

 

sype                                  Sýček 

                  usychá                               syčí 
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SLOVA PŘÍBUZNÁ 

 

 Se slovem syn jsou příbuzná i tato slova: 

synáček, synovec, zlosyn, prasyn, synovský  

 Se slovem sytý jsou příbuzná i tato slova: 

syt, nasytit, dosyta, zasytit, nasycený, přesytit, 

přesycený, prosytit, sytost, sytič, nenasyta, 

dopolosyta  

 

 Se slovem sýr jsou příbuzná i tato slova:  

syrovátka, syreček, sýrový, sýrárna, sýrař, sýrařství, 

sýřit, syřidlo 

 

 

 

 Se slovem syrový jsou příbuzná i tato slova: 

syrovinka, syrý - (vlhký, syrový), 

Syrovín  

 

 Se slovem sychravý jsou příbuzná i tato slova:  sychravo  
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 Se slovem usychat jsou příbuzná i tato slova: 

zasychat, vysychat, vysychání, přesychat  

 Se slovem sýkora jsou příbuzná i tato slova: 

 sýkorčí (pírko)  

 Se slovem sysel jsou příbuzná i tato slova: 

syslí, syslík  

 Se slovem syčet jsou příbuzná i tato slova: 

sykat, zasyčet, sykot, syčení, syčák, sykavky, syčící  

 Se slovem sypat jsou příbuzná i tato slova: 

násypka, nasypat, násyp, násypný, posypat, posyp, 

posypaný, zasypat, zásyp, přesypat, přesyp, 

sypání, osypky (nemoc), osypaný, sýpka -  

(skladiště zrna), sypkovina - (látka), sypátko, 

dosypat, sesypat, odsypat, vysypat, obsypat  

 

V těchto jménech a místních názvech píšeme y/ý  

 Sylva, Syslov, Syneč, Synkov, Bosyně, Sýrovice, 

Sychrov, Syrovín  
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 Doplň cvičení a přepiš do sešitu.  
 

Vesnici zas_pal sníh. Kamarádka se jmenuje S_lva. 

Viděl jsem s-čícího hada. Na zemi leží s_korčí pírko. 

Rybník vys_chá. Tatínek má rád s_rečky, já mám rád 

s_rový rohlík. Můj s_novec chodí do školy. Snědl jsem 

celý oběd, jsem s_tý. Pojedeme na zámek S_chrov. 

Tatínek pos_pal kluzký chodník pískem.  
 

 

 Doplň i,í/y,ý do jmen. 
 

Pep_k, Petř_k, Zb_šek, S_mona, Oldř_ch, S_lva, 

Jiř_k, Karol_na, Jen_ček, An_čka, Rad_m, Sab_na, 

Kam_l, M_ša 

 
 Dívčí jména podtrhni červenou pastelkou, chlapecká modrou 

pastelkou. 
 

 Jména seřaď podle abecedy. 
 

_________________________________________________________ 
    
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 

 Jedno ze jmen má i tvůj spolužák nebo spolužačka. Napiš ho. 
 

_________________________________________________________ 
 
                    

http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-
vyjmenovana-slova-s-help.html 
http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm 
 
 

 
 

http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-s-help.html
http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-s-help.html
http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm
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VYJMENOVANÁ SLOVA PO V 
 

 
 
 

 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 
 
 

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, 

výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, 

vý- 

 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

 
 

Význam těchto slov: 

   vy             vysoký           výt            výskat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zvykat           žvýkat          vydra            výr  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

vyžle              povyk             výheň  
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 Čti nahlas. 

vyspat          vyprat         vypít         vyučit        vyšít 

vydělat         vysušit        vyhodit     vylít           vymýt 

vyčistit        vynést         vytočit     vymalovat   vyjíst    

 

 

 VY………….PŘEDPONA 

 
 

 Přidáním předpony VY tvoř slova. 

kopat-____________        číst- ____________   

válet- ____________        hrát- ____________ 

smát- ____________         jet - ____________ 

koupit- ___________        běhat- ___________ 

hlásit- ___________         sedět- ___________ 

 

 
 Vyčasuj sloveso KOPAT. 

 

já kopu                            my _____________ 

ty ____________          vy _____________ 

on,ona_________          oni _____________ 

 

 
 Vyčasuj sloveso VYKOPAT. 

 
_________________                    ___________________ 

 
_________________                   ____________________ 

 
_________________                   ____________________ 
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 Doplň y,i do vět a přepiš do sešitu. 

Vlk v-je na měsíc. V-dry jsou vodní živočichové. Topol 

je v_soký strom. M- budeme číst, v_ budete psát. 

V_r je noční pták. Při hodině se nežv-ká. Ve v_hni je 

v_soká teplota. Děti radostně v_skají. 

  
 Ze cvičení vypiš všechny názvy zvířat. 

 
 

 
 

 
 Co je vysoké? (skok, komín, věž, dům, kluk, květináč, strom). 

 

 

 

 

                        _______________ 

 

____________ 

 

                                                                _________ 

 

                                       _________ 

 

 

 

________        ________                     _______ 

 
    http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/  
 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/
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SLOVA PŘÍBUZNÁ 

  

    

 Se slovem vy jsou příbuzná i tato slova: vykat, vykání  

 Se slovem vysoký jsou příbuzná i tato slova: 

výška, výšina, výše, Vyšehrad, povýšit, vyvýšit, 

vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, vysočina, Vysočany  

 

 

 

 

 Se slovem vydra jsou příbuzná i tato slova: 

vydří, Povydří, vydrovka  

 Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. 

 
velká sova - výr 

 
vír - krouživý pohyb vzduchu nebo vody 

  

 

vir - škodlivý program, mikroorganismus 

    vodní vír 
 

  

 
                                                                          vzdušný vír 

    

Viry způsobují nemoci. Tornádo je vzdušný vír. 

 

                       Výr je sova. 

něco vysokého - výška 
 

vížka - věžička 
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 Se slovem zvykat jsou příbuzná i tato slova: 

zvyk, zvyklost, zvyknout, zlozvyk, návyk, navyknout,  

odvyknout, odvykat, uvyknout, uvykat, obvyklý, 

neobvyklý  

 Se slovem žvýkat jsou příbuzná i tato slova: 

žvýkačka, žvýkací, přežvýkat, přežvykovat, 

přežvýkavec  

 

 Se slovem výt jsou příbuzná i tato slova: zavýt  

 Se slovem výskat jsou příbuzná i tato slova: 

zavýsknout, výsknutí  

 Se slovem povyk jsou příbuzná i tato slova: povykovat  

 

Slovo vyžle ve významu rasa psa (přeneseně se používá pro vyjádření, že 

je někdo hubený) je vyjmenované slovo. 

 

V těchto jménech a místních názvech píšeme y/ý 

 Vyšehrad, Vysočany, Povydří, Vysoké Mýto, 

Vyškov, Výtoň 

http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-   
jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-
slova-v-help.html 
 
 

 

http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-
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 Doplň y,i do vět a přepiš do sešitu. 

Dospělým  v_káme, kamarádům tykáme. V_šehrad, 

V_sočany a V_toň najdeme v Praze. Jana je hubená 

jako v_žle. Kráva patří mezi přežv_kavce. Krájení 

jablíčka patří k vánočním zv_kům. Okusování nehtů je 

zlozv_k. Mám rád žv_kačky. 

 

 
 Komu tykáme? Komu vykáme? Spoj. 

 
 

TYKÁME                                                                                BABIČCE 

                                              TATÍNKOVI 
                                                                                  PANÍ UČITELCE 
                                                       KAMARÁDOVI 

                                                                    LÉKAŘI 

VYKÁME                             SOUROZENCŮM 

                                                                                        PANÍ PRODAVAČCE 

 
  
 
 

  Jaké znáš zvyky? Přiřaď. 
 
 
 

                          VÁNOCE                                                    VELIKONOCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm  
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    VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z 
        
 
 
 

 Čti slova a napiš do ČJ- Š. 
 
 
 
 

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně 

 
 

 
 Slova slož ze skládací abecedy. 

 
 

Význam těchto slov: 
 

  brzy          jazyk        nazývat se      Ruzyně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Věty přečti a přepiš do sešitu. Vyhledej a podtrhni vyjmenovaná 

slova. 
 

Po svačině budeme mít český jazyk. Brzy bude tma. 

Brzy ráno vstávám z postele. Hlavní město se nazývá 

Praha. Letiště v Praze se nazývalo Ruzyně. Kočka má 

drsný jazyk. Krávu nazýváme přežvýkavcem. 

 
 Vypiš čtyřslabičná slova. 

 

________________________________________ 
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SLOVA PŘÍBUZNÁ 

 

  

 Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. 

 
časně - brzy 

 

brzičko - zde se jedná o příponu -ičko 

 

 Se slovem jazyk jsou příbuzná i tato slova: 

jazykový, jazykověda, jazykotvorný, jazýček, 

cizojazyčný, jazylka  

 

 

 

 Se slovem nazývat se jsou příbuzná i tato slova: 

ozývat se, vyzývat, vyzývavý  
 

 
 
 Doplň i,y do vět. Cvičení přepiš do sešitu. 

 

Tatínek vstává brz_ do práce. Brz_čko budou 

prázdniny. Kočička má malý jaz_ček. Z lesa se oz_vá 

houkání sovy. Jaz_lka je kost. Mám rád kočičí 

jaz_čky. 

 

 
http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm 
http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-
slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-z-help.html 
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/ 

http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm
http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-z-help.html
http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-vyjmenovana-slova/Pravopis-vyjmenovana-slova-z-help.html
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/
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 Procvič si svůj jazýček spolu s kočičkou. Dívej se do zrcadla. 
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Vystřihni si přehled vyjmenovaných slov a měj ho vždy 

na lavici. 
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