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 Zopakuj si vyjmenovaná slova: 
 
 

Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, 
usychat, sýkora, sýček, sysel, 

syčet, sypat 
 





Příbuzná slova: 
 
 Synek, synáček, synovec, synovský, zlosyn 

 
Můj syn Matěj začal letos chodit. do 1. třídy. 

 



Příbuzná slova: 
 
 nasytit, sytost, dosyta, sytit, nasycený, 

nenasyta, nenasytný, přesytit, přesycený, 
zasytit, zasycený, dosytit se 
 

Sytý hladovému nevěří. 
Najedl se dosyta. 

 



Příbuzná slova: 
 Syreček, syrovátka (kapalina, která zbude po sražení mléka při výrobě sýrů) 

 sýrový, sýrař, sýrárna, sýrařství.  
 
Ta sýrová pomazánka se ti opravdu povedla. 
Syrovátka obsahuje bílkoviny a vitamín B. 

 



 
 
 
Příbuzná slova: 
 syrovinka (ryzec syrovinka = houba),  syrovo, syrově 

 
Syrové maso se musí nejdříve uvařit, jinak pro 

nás může být škodlivé. 
Letos byl syrý podzim (vlhký podzim). 

 



Příbuzná slova: 
 
 sychravo, Sychrov 
 
Venku je sychravo, teple se obleč. 

 

http://encyklopedie.vseved.cz/Sychrov


Příbuzná slova: 
 zasychat (zasýchat), osychat, vysychat, 

přesychat, prosychat, usychající, vysychající 
 

Prosím tě, vyndej z vázy ty usychající květiny. 
 



Příbuzná slova: 
 sýkorka, sýkorčí, sýkoří, sýkořice (malý ptáček podobný sýkorkám) 

 
Podívej, tam letí sýkorka. 
 

http://encyklopedie.vseved.cz/s%C3%BDkory


Příbuzná slova: 
 syslí (například nora), syslí 
  
 
 
Sysel patří mezi hlodavce. 
 

 



 Příbuzná slova:  
 sýčkovat, nesýčkovat 

 
Víš, jaký je rozdíl mezi sovou a sýčkem? 



Příbuzná slova: 
 sykot, syčení, zasyčet, zasyčení, zasyknout, 

sykat, sykavky 
 
 

Z houští se ozýval podivný sykot. 
 



 Příbuzná slova: 
 sypký, sýpka (prostor pro uskladnění obilí), sypek, 

sypkovina, odsypávat, zasypávat, přesypávat, 
 nasypat, násyp, osypaný, osypky (vyrážka), zásyp 
 
 
Babička nasypala slepicím zrní. 
Nenasypal někdo do cukřenky omylem sůl? 



 Bosyně 

 

 Syneč 

 



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

syrý (syrový, vlhký) sirý (osiřelý, opuštěný) 
 

sypat (písek) 
 

sípat (při chrapotu) 
 

sýr (mléčný výrobek) 
 

síra (na sirkách) 
 

sýrový (ze sýra), syrový 
(neuvařený) 

sírový (ze síry) 
 



 Vyjmenovaná slova musíme znát zpaměti! Určitě je 

už znáš! Napiš vyjmenovaná slova po S: 

 



 
 Zakroužkuj správnou volbu: 

 
 Cvičení  

 
 s_té jídlo, s_chravý podzim, můj s_novec, s_n us_ná 

sám, malá s_ň je s_ňka, s_lonová taška, s_slí doupě, 
vys_chá mu v ústech, s_kora koňadra, je rozdíl mezi 
Měs_cem a měs_cem, os_pal se vyrážkou, s_rová 
mrkev, m_š má ráda s_r, volejbalová s_ť, pl_sňový s_r, 
staré s_dl_ště, máš vel_kou s_lu, zas_pat díru, nos_t 
batoh, s_pký p_sek, kval_tní s_rečky, prádlo us_chá, 
s_lný chlap_k, s_pký p_sek, us_chající tráva 



 nerozs_pej mouku, s_korčino hnízdo, dos_ta se 

najedl, s_náček sp_nká, přes_pej cukr, nové s_tko, 

leden je zimní měs_c, nemus_š kresl_t, s_ček houkal, 

prezidentské s_dlo, třepeš se jako os_ka, mas_té 

jídlo, s_rovátka, pomazánka se s_rem, s_vá 

holubička, pára s_čela, chraptíš a s_peš, nás_lí, 

malý les je les_k, paní S_korová, p_sek se pros_vá 

s_tem, vysleč se v předs_ni, s_novec M_lan, 

nes_čkuj, dětský zás_p 



 s_dlo vlády, s_ra je nerost, dej mi kus s_ra, máma 

us_ná, hlas_tá hudba, nejs_lnější kluk ve třídě, 

s_lný uragán, kaluže vys_chají, s_rový brambor, 

olomoucký s_reček, jahodový s_rup, velké ús_lí, 

s_pký sníh, s_lonové vlákno, kl_katá s_lnice, 

os_řelé dítě, zm_je zas_čela, las_čka přeběhla 

s_lnici, l_stí na os_ce, mladý s_sel, vys_lující horko, 

nefunkční vys_lačka, otec se s_nem, déšť zes_lil, 

vánoční bes_dka 



 druhé tis_ciletí, bláto os_chá, naplnit 

s_pky, jsi nenas_ta, s_rové výpary, 

chytil se do s_tě, obs_paná květy, 

rozs_pané časop_sy, rovná s_lnice, 

kozí s_r, přes_pací hodiny, v rákosí 

s_dlili ptáci, had s_čí, rozs_paná sůl, 

s_pej s_korkám zrní, neos_dlené 

oblasti, studna vys_chá, hlas_tý 

s_kot, malý s_n je s_náček, mluví - 

sotva s_pe, s_novec us_ná, podej mi 



http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-vyjmenovana-slova-b 
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Metodika: 
Opakování učiva, výklad učební látky. 
Kolektivní plnění úkolů. 
Individuální plnění úkolů do pracovních listů. 
 
Zdroje: 
http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-vyjmenovana-slova 
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