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  Být, bydlit, obyvatel, byt, 

příbytek, nábytek, dobytek, 

obyčejný, bystrý, bylina, 

kobyla, býk, Přibyslav, 
babyka, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek 

 



Být (být někde, existovat)  

 

 

 

příbuzná slova: 

 bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys..., 
kdybych, kdybys..., nebýt, bytí, živobytí, starobylý, 
bytost, bytostně, blahobyt, ubýt, ubývat, bytí, 
živobytí, byt, bytost, nabýt (získat), dobýt (získat, 
např. hrad, území), dobyvatel, pozbýt (ztratit), 
odbýt (někoho), neodbytný (člověk), zabývat se 
(něčím), zbývat (zůstat), zbytek 

 



Bydlit, obyvatel, byt, 

příbytek, nábytek 

 
 

příbuzná slova: 

 bydlit-byt, obydlí, obývat, příbytek, bydliště,  

bydlo (= živobytí), bydliště, bydlo, obydlit, obydlený,  

zabydlit, zabydlený, 

 obyvatel-obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, 

obyvatelný 

byt- ubytovna, ubytovat, ubytovací, bytová, obytný, bytná, 

bytelný 

nábytek- nábytkářský, nábytkový, nábytkářství, nábytkář  

 



 Kdybys býval mlčel, nemuselo se to stát. 

 Lehce nabyl, lehce pozbyl. (Lehce získal, 

lehce ztratil). 

 Mezi oblíbené pohádkové bytosti patří 

Sněhurka a Popelka. 

 Na louce se pásl dobytek. 

 



Dobytek 

 

 

 

 
příbuzná slova: dobytčí, dobytkářství, dobytče 

 



Obyčejný   

                             

  

 

 

 

 Pochoutkou je obyčejný chléb namazaný 

sádlem s cibulí. 

 

Příbuzná slova: 

 obyčej (zvyk, tradice), obyčejný, obyčejně, 

neobyčejný, neobyčejně  



                  

  Mezi vánoční  obyčeje patří zdobení stromečku. 

 



Bystrý  
                            

 

 

 

 Liška Bystrouška byla velmi bystrá. 

 

Příbuzná slova: 

 bystrost, bystře, bystřina (např. horská bystřina = 

potůček), liška Bystrouška , Bystřice, bystrozraký, 

bystřit, zbystřit, Bystrouška, Bystrovany 

 

 Hej mistře, vstaň bystře! 

 



Bylina  

 

 

 

 

Příbuzná slova: 

 bylinka, bylinkářka, bylinný, bylinkový, býložravec 

(živočich živící se pouze rostlinami, např. kráva, 

býložravý, černobýl a zlatobýl (květiny), býlí (plevel)  

 

 Na louce kvetl zlatobýl. 

 Část dinosaurů patřila mezi býložravce. 

 



Kobyla  
 

 

 

 

 

Příbuzná slova:  

kobylí, kobylka, Kobylisy, Kobylnice (názvy obcí) 

 

 Kovářova kobyla chodí bosa.  

 



   Býk 
 

 

 

 

 

Příbuzná slova: 

 býček, býčí (např. zápasy), býkovec (dlouhý 

pletený bič, používal se na pohánění dobytka), 

Býkovice 

 

 Býčí zápasy bývají často diskutovanou událostí.  

 



Přibyslav  
 

 

 

 

 

 

 

…..a něco navíc….  

babyka, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek 

 

 
 

 Město Přibyslav leží na západní straně 

Českomoravské vrchoviny. 

 

 



DÁVEJ VELKÝ POZOR A PAMATUJ!!! 

Rámeček vytiskněte, přepište, udělejte cedulku ( dle volby)- 

vyvěste ve třídě (vždy se můžeš kouknout!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   býlí (plevel)    bílý (bíle zbarvený) 

   bydlo (příbytek)    bidlo (tyč) 

   být (budu)    bít (biji)   

   nabýt (nabudu znalostí)    nabít (nabiji pušku) 

   dobýt (dobudu města)    dobít (zvíře) 



 Vyjmenovaná slova musíme znát zpaměti! Určitě 

je už znáš! Napiš vyjmenovaná slova po b: 

  

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 



a) 

 b_lá mlha, b_tva na Moravském poli, 

b_dlím ve městě, strakatý b_ček, 

vaječný b_lek, b_lá skříň, horská 

b_střina, rozb_tá karab_na, zlob_m se 

na tebe, neslíb_l nic, staré b_dliště, 

b_linkový čaj, liška B_strouška, pěkný 

slab_kář, zaseté ob_lí, slunný b_t, tvoje 

bab_čka, léčivé b_liny, z Přib_slavi, 

zb_tek chleba, nezpůsob_l škodu, 

ob_čejný sešit, zelená kob_lka 

 



b)  

ob_vatelé Prahy, oblíb_la si pohádku, 

ab_ch nezapomněla, b_jí na poplach, 

pátá hodina odb_la, dlouhý b_č, přib_l 

hřeb_k, b_lo neb_lo, celý příb_tek, stará 

kob_la, dobrá nab_dka, pan b_tný, 

b_strý chlapec, horská b_střina, nab_tá 

zbraň, pomáhala b_ch, zab_dlený b_t, 

b_ložravec, zb_tek bavlnky, nab_l 

peněz, dob_l pevnost, přib_l nový žák, 

netrhejte b_lí 

 



 

 c) 

b_t doma, pob_vat v Olomouci, malý b_k 

je b_ček, nový náb_tek, rozb_tá 

sb_ječka, nab_dni ostatním, b_lá kočka, 

starob_lý hrad, b_lit prádlo, bab_ččina 

truhla, velké krupob_tí, b_tevní lodě, 

sušené b_linky, neob_čejné 

dobrodružství, hb_tá dívka, zab_vat se 

něčím, neznámá b_tost, B_střice pod 

Hostýnem, dřevěné b_dlo, neb_jte ho, 

moderní náb_tek, staré ob_čeje 

 



d) 

kdyb_ch se nevrátila, pob_vat mezi 

přáteli, b_valo pěkněji, auto se mi líb_lo, 

slíb_l přijít, b_lý ubrousek, ob_čejná 

tužka, neb_j toho psa, hodiny odb_ly, 

kob_lka hopsá, moc b_tů, vyb_há z 

bloků, nab_zíme nové zboží, dětské 

nádob_čko, zb_tečně se zlob_l, sb_rka 

známek, b_t unavený, silný b_č, 

neb_dlím tam, B_džov, bab_ka, vojáci 

dob_li území, pob_l všechny mouchy 

 



 Klíč 

 

1. bílá, bitva, bydlím, býček, bílek, bílá, bystřina, 
rozbitá karabina, zlobím, neslíbil, bydliště, bylinkový, 
Bystrouška, slabikář, obilí, byt, babička, byliny, 
Přibyslavi, zbytek, nezpůsobil, obyčejný, kobylka. 

2. obyvatelé, oblíbila, abych, bijí, odbila, bič, přibil 
hřebík, bylo nebylo, příbytek, kobyla, nabídka, bytný, 
bystrý, bystřina, nabitá, bych, zabydlený byt, 
býložravec, zbytek, nabyl, dobyl, přibyl, býlí. 

3. být, pobývat, býk je býček, nábytek, rozbitá 
sbíječka, nabídni, bílá, starobylý, bílit, babiččina, 
krupobití, bitevní, bylinky, neobyčejné, hbitá, 
zabývat, bytost, Bystřice, bidlo, nebijte, nábytek, 
obyčeje. 

4. kdybych, pobývat, bývalo, líbilo, slíbil, bílý, 
obyčejná, nebij, odbily, kobylka, bytů, vybíhá, 
nabízíme, nádobíčko, zbytečně se zlobil, sbírka, být, 
bič, nebydlím, Bydžov, babyka, dobyli, pobil. 



 Metodika : 

 Prezentace učební látky.  

 Demonstrace úkolů a plnění úkolů žáků kolektivně. 

 Úkoly – žáci mohou pracovat souběžně nebo samostatně do vytištěných 
pracovních listů. 

 

      Citace 

 http:www.zlobidlo.cz 

 http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova.html 

 http://e-skola.sweb.cz/vs_po_L.html 

 http://www.mojecestina.cz/gramatika/vyjmenovana-slova/c2008091107-vyj 

 menovana-slova-po-l.html 

 S. Čmolíková, P. Remutová, H. Slapničková, Jazyk český 7,Septima, 2011, ISBN 
978-80-7216-288-8,  
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