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 Zopakuj si vyjmenovaná slova: 

 

Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, 
klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr,pýřit 

se, čepýřit se 

 



 



Příbuzná slova: 

 Pyšný, pyšně, pyšnit se, zpychnout, pýchavka 
(houba), pych (ničení, poškozování nebo odcizování užitkových 

rostlin v lese nebo na poli), přepych, přepychový. 

 

 Polní pych je trestný. 

 Byla pyšná na své studijní výsledky. 

 Celý život žil v přepychu. 

 



Příbuzná slova: 

 pytlík, pytlíček, pytlovina, strašpytel, pytlák, 
pytlačit, pytláctví 

 Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru. Ježek 
za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. 

 



Příbuzná slova: 

 Ptakopysk, pyskatý,  

 pyskatá (rostlina) 

 

 Ne každý dokáže nakreslit ptakopyska. 

 



Příbuzná slova: 

 Netopýří 

 

 Ta jeskyně je plná netopýrů. 

 



Příbuzná slova: 

 slepýší 

 

 

 Slepýš se obvykle vyskytuje na okraji lesů, polí, 
pasek a luk 

 



Příbuzná slova: 

 opylovat, opylení, opylit, pylový, opylovač 

 

 

 Pyl je jeden z nejrozšířenějších alergenů. 

 

 



Příbuzná slova: 

 kopýtko, kopytník, sudokopytník, 
lichokopytník  

 

 Ševče, drž se svého kopyta. 

 Velbloud patří mezi sudokopytníky. 

 



Příbuzná slova: 

  klopýtnout, klopýtnutí 

 

 

 

 

 

 Dej pozor, ať neklopýtneš. 

 



Příbuzná slova: 

 třpyt, třpytka, třpytivý, zatřpytit se 

 

 

 Kamínek na prstenu se nádherně třpytil. 

 



Příbuzná slova: 

 zpytavý,zpytavě, nevyzpytatelný, jazykozpyt 
(jazykověda, lingvistika), jazykozpytec (jazykovědec) 

 

 Měl bys zpytovat svědomí, to co jsi udělal, nebylo 
vůbec fér. 

 Nevím, co od něj mohu čekat. Je tak nevyzpytatelný. 

 Dobrovský byl významným jazykozpytcem 
národního obrození. 

 



Příbuzná slova: 

 odpykat,odpykávat,pykání 

 

 Pyká za své zločiny. 

 



Příbuzná slova: 

 zapýřit se 

 Při jeho vyznání lásky se dívka zapýřila. 

 



Příbuzná slova: 

 Rozčepýřit se, rozčepýřený, načepýřit, 
načepýřený. 

 

 Drozd si čepýřil peří. 

 



    

 Pýří (chmýří) 

 Louka byla plná pýří z pampelišek. 

 

 

 Pýr (druh trávy) 

 pýř,pýřavka,suchopýr 

 Na zahrádce se nám rozmnožil pýr. 

 



 Rámeček vytiskněte, přepište,udělejte cedulku- 
vyvěste ve třídě (vždy se můžeš kouknout!). 

 
pýcha(pyšný) píchá(bodá) 

pyl(prášek v květu) pil(pít,piji) 

slepýš(plaz) slepíš(lepidlem) 

opylovat(oplodňovat pylem) opilovat/obrušovat) 



 Vyjmenovaná slova musíme znát zpaměti! 
Určitě je už znáš! Napiš vyjmenovaná slova po 

p: 

 

 

http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-
vyjmenovana-slova-v 



 1. netop_ří tělo, hraju si na p_sku, p_tel 
brambor, trn p_chá, slep_me pap_r lep_dlem, 
včely sb_rají p_l, malá op_ce je op_čka, p_šný 
jako páv, brněnský p_vovar, koňské kop_to, 
velké p_smeno, p_lná studentka, plachý slep_š, 
p_tlák v lese, rosa se třp_tila, načep_řený 
krocan, látkový p_tlík, výletníci klop_tali, 
nap_š dop_s, časop_sy a noviny, pop_navá 
rostlina, koup_t si p_tlík bonbónů, na poli roste 
p_r, heboučké p_rko, p_škotové těsto, p_skni 
na něho. 



 2. jemný p_lník, nep_skej na psa, výp_sky z 
knih, zp_váme p_sničky, včely jsou p_lné, 
nacpal p_r do p_tle, chlapec p_ká a zp_tuje 
svědomí, b_lá p_voňka, op_čí mládě, zatřp_tila 
se, p_ská na prsty, čertovo kop_tko, poraněný 
p_sk, slep_ce se čep_řila, p_chnout se do prstu, 
drahokamy se třp_tily, p_sklavý hlásek, 
nap_nat lano, smrkové p_liny, p_tlovina, 
nep_tlačte v lese, malé kop_to je kop_tko, 
vytrvalost a p_le. 



 3. p_sečná pláž, nap_navá kniha, zloděj si 
odp_kal trest, řetízek se třp_til, nep_j p_vo, 
přep_chový palác, suché p_liny, starý sp_s, 
nejp_lnější hospodyňka, dívka p_ští, podej mi 
p_lník a p_lu, p_šeme na počítači, pap_rový 
p_tlík, Pep_k nap_ná šňůru, osel má p_sk, 
krocan se čep_ří, žlutý p_l, slep_ce na p_sku, 
nap_š nadp_s, slep_š a netop_r, klop_tla o 
balvan, pol_kej pomalu, šp_navé kalhoty, 
p_chlavé trny, zp_tovat svědomí, urostlý 
chlap_k. 



 M e t o d i k a 

 Rozložit do více učebních jednotek. 

 Výklad učební látky pomocí prezentace.  

 Úkoly plnit kolektivně. 

 Úkoly plnit individuálně. 



 http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-
vyjmenovana-slova 

  

 http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-
vyjmenovana-slova 
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