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M 



 Zopakuj si vyjmenovaná slova po M: 

 

My, mýt, myslit, mýlit se, 

zamykat, hmyz, myš, hlemýžď, 

mýtina, smyk, chmýří 
 





MY (ZÁJMENO 1. OS. ČÍSLA MNOŽNÉHO) 

 

 My máme rádi češtinu. 

 

 My to tak nenecháme, neboj se. 

 



MÝT 

 Příbuzná slova: 

• umýt, umývat 

• mycí, myčka, umyvadlo i umývadlo, umývárna, 
omýt, omyvatelný 

• pomyje (splašky po umytém nádobí - zbytky jídla 
apod.) 

• mýval (Tento medvídek dostal své jméno na 
základě toho, že si často omývá svou potravu.) 

• mýdlo, mydlit, mydlář,mydlárna, mydlina 

 

 Umyj si před obědem ruce. 

 V kempu je společná umývárna pro dvacet stanů. 

 To mýdlo krásně voní, kde jsi ho koupila? 

 



MYSLET, MYSLIT 

 Příbuzná slova: 

• mysl, myšlenka 

• pomyslet (i pomyslit), pomýšlet, přemýšlet 

• vymyslet (i vymyslit), vymýšlet, výmysl 

• úmysl, usmyslet si (i usmyslit si), důmyslný 

• smyšlení, smyšlenka 

• smysl, smyslnost, nesmyslný 

• průmysl 

• myslitel 

• myslivec, myslivna 

• Nezamysl,Přemysl,Křesomyl,dobromysl,usmyslet 
 

 Nevěřím tomu, že by něco takového udělal. Všechno sis to určitě jen vymyslel. 

 Myslím, že to nedává moc smysl. 

 Hluboko v lese stála dřevěná myslivna. 

 Naše město je proslulé textilním průmyslem. 

 



MÝLIT SE 

 Příbuzná slova: 

• mýlka, mylný,neomylný,neomylný,omyl, zmýlit 

se, 

• zmýlená, pomylený, nemýlit se 

 

 Nikdo není neomylný. 

 



ZAMYKAT 

 Příbuzná slova: 

• odmykat, nedomykat 

• vymykat se 

 

 

 Mezi srdeční choroby patří nedomykavost 

chlopně. 

 



HMYZ 

 Příbuzná slova: 

• hmyzí, hmyzožravec (zvíře živící se hmyzem) 

• hmyzožravý,odhmyzit 

 

 

 

 Patří ježek mezi hmyzožravce? 

 



MYŠ 

 Příbuzná slova: 

• myšák, myšina, myší, myška, myšák 

 

 Nejznámější myší na světě je Mickey Mouse. 

 



HLEMÝŽĎ 

 Příbuzná slova :  

• Hlemýždí 

 

 Podívej, tam mezi kopřivami je vidět hlemýžď. 

 



MÝTINA 

 Příbuzná slova: 

• mýtit, mýto, Mýto, 

• vymýtit, vymycovat 

 

 Uprostřed lesa jsme našli rozlehlou mýtinu. 

 

 Mýtné ( jedná se o poplatek, který musí zaplatit osoba na 

určitých místech za to, aby mohla projít nebo pronést zboží. 
Většinou se jedná o nějaký úsek silnice nebo řeky.) 

 Autobus musel na dálnici zaplatit mýtné. 

 



SMYK 

 Příbuzná slova: 

• smýkat 

• smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk 

 

 

 Auto na namrzlé silnici dostalo do smyku. 

 



CHMÝŘÍ 

 

 Byl podzim, z pampelišek zbylo už jen bílé 

chmýří. 

 



 ….A NĚCO NAVÍC!!!!!!!! 

 

Dmýchat 

 Příbuzná slova: 

• dmýchadlo (i dmychadlo) 

• Rozdmýchat 

 

 Kovář rozdmýchával oheň, aby lépe hořel. 

 



NACHOMÝTNOUT SE 

 Příbuzná slova: 

• ochomýtat se 

 

 

 Tomu říkám nachomýtnout se v nesprávnou 

dobu na nesprávném místě.  

 



MYS 

 Ukaž mi na mapě mys Dobré naděje. 

 

 

Sumýš 

 Živočich žijící na dně moře, patří k 
ostnokožcům. 

 

 Sumýš pestrý žije na korálových ostrovech.  

 

 



DÁVEJ VELKÝ POZOR A PAMATUJ! 

 Rámeček vytiskněte, přepište,udělejte cedulku- 

vyvěste ve třídě (vždy se můžeš kouknout!). 

 
my(každý z nás,zájmeno 

1os.množ.číslo 

mi(mně,3.p.zájmena já) 

mýt(myji) mít(mám) 

vymýtit(vykácet) vymítat(vypuzovat) 

mýlí se(plete se) milý(přítelú,míli(ušel) 



 Vyjmenovaná slova musíme znát zpaměti! 

Určitě je už znáš! Napiš vyjmenovaná slova po 

M: 

 



 um_vadlo, m_stní ob_vatel, m_lá mam_nka, 

dávná m_nulost, těžký prům_sl, usm_vá se na 

mě, m_je nádobí, velká m_stnost, čerstvá 

om_tka, zam_chej polévku, spolužák M_rek, 

m_rný svah, m_slivecká puška, vym_šlet 

pohádky, užitečný hm_z, skvělá m_šlenka, 

hlem_ždí ul_ta, neum_me zpívat, malá m_ska 

je m_stička, m_sto ve vlaku, velký nesm_sl, 

b_lé m_šky 



KONEC PREZENTACE. 

DĚKUJI ZA POZORNOST! 
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