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Český jazyk pro 7. ročník 

V 



Zopakuj si vyjmenovaná slova: 

 

 

Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, 

vydra, výr, povyk, výheň, slova 

s předponou vy-, vý- 
 





Vy (zájmeno 2. osoby šísla množného) 

Příbuzná slova: 

 Vykat 

 

Starším lidem musíš vykat. 

Vy jste tam nakonec také nešli? 

 



Vysoký 

Příbuzná slova: 

 vysočina, vyvýšenina, výše, výška, výšina, povýšit, převyšovat, vyvýšit, 

zvýšit, vyšší,nejvyšší,výška,Vysočany,Vyšehrad,výš,výškoměr,výsost, 

vysokohorský,výš,povýšit 

 

Povýšili ho na vedoucího oddělení. 

Petr je nejvyšší kluk ze třídy. 

Už odmala mám strach z výšek. 

 

 



Výt 

 

Příbuzná slova: 

 Zavýt, vytí, zavýt, zavytí 

 

Vlci vyli na měsíc. 

 



Výskat (jásat) 

Příbuzná slova: 

 zavýsknout, zavýsknutí, výskot,výskání,nevýskat 

 

 

Byl konec školního roku a děti výskaly nadšením nad začátkem 

prázdnin. 

 



Zvykat 

Příbuzná slova: 

 zvyk, zlozvyk, zvyklost, zvyknout, navykat, navyknout, 

návyk, odvyknout, odvykat, uvyknout, obvyklý, 

neobvykle,obvykle 

 

Zvyk je železná košile. 

Na tom přeci není nic neobvyklého. 

Časem si na novou školu zvykneš, neboj. 

Má ošklivý zlozvyk. Když se nudí, okusuje si nehty. 

 



Žvýkat 

Příbuzná slova: 

 přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka, žvýkací 

 

 

 Patří kráva mezi přežvýkavce? 

 Nemáš, prosím tě, žvýkačku? 

 



Vydra 

Příbuzná slova: 

 vydří, vydrovka (v minulosti sváteční pokrývka hlavy u bohatých) 

 

 

 Mezi má oblíbená zvířata patří jednoznačně vydry. 

 



Výr 

Příbuzná slova:  

 Výří 

 

V lese zahoukal výr. 

 



Povyk 

Příbuzná slova: 

  povykovat,povykování 

 

 Pes vběhl mezi slpice a v tu ránu nastal na dvoře 

veliký povyk. 
 



Výheň 

 

 Zařízení, které se používá k ohřívání malých a středně 

velkých kusů materiálu nebo vykovaných předmětů. V 

přeneseném významu je výheň místo, kde je velké teplo. 

 

Bylo tam jako ve výhni. (Bylo tam velké teplo.) 

Kovář roztopil výheň. 

 



Slova s předponou vy, vý 

 

 

např. vyskočit, vytáhnout, vyložit, výtah, výběr, vymalovat, vytrhnout, 

vybraný, vystavený, vybarven... 

 



   …….a něco navíc, přečti si!!!!   

 

 Vyžle 

- původně plemeno psa, dnes už téměř neznámé, v přeneseném 

významu se používá jako výraz pro velmi hubenou dívku 

 

Ta Zuzka je ale vyžle. 

 

 Kavyl (druh trávy) 

   - Kavylu se někdy také říká vousy svatého Ivana. 



 Vyza (druh ryby) 

- Vyza velká žije v moři. 

 

 Cavyky 

- okolky, průtahy, drahoty 

 

 Jestliže někdo s něčím dělá cavyky, znamená to, že 

přehnaně, obvykle i zbytečně se zdráhá vyhovět někomu, 

svolit k něčemu, popřípadě něco půjčit nebo udělat. 

Cavyky lze dělat také s někým, to obvykle znamená, že 

se k někomu, třeba k hostovi nebo k nadřízenému, 

chováme přehnaně uctivě nebo přímo podlézavě. 

 Nedělejte s jeho příjezdem takové cavyky. 

 



DÁVEJ VELKÝ POZOR A PAMATUJ! 

Rámeček vytiskněte, přepište,udělejte cedulku- vyvěste ve 

třídě (vždy se můžeš kouknout!). 

 
výt(pes vyje) vít(splétat,např.věneček) 

výr(pták) vír(vzdušný nebo vodní) 

výskat(jásavě křičet) vískat(probírat se někomu ve vlasech) 

výška(vysoký) vížka(věžička) 



 Vyjmenovaná slova musíme znát zpaměti! Určitě je 

už znáš! Napiš vyjmenovaná slova po V: 

 



 Zakroužkuj správnou volbu: 

 Cvičení  

 1. v_strašený pes, stará v_dlička, můj zlozv_k, v_tat 

bab_čku, malá v_ska, v_dět v_nohrad, skok do v_šin, pán z 

V_sočan, vlk v_je, nové prav_tko, v_soká věž, v_rábět 

hračky, neobv_klý stav, zv_kal si těžko, dobře v_dět, řeka 

V_dra, zimní v_prodej, l_dový v_pravěč, nejv_šší hora, 

školní v_let, v_borná polévka, v_borný student, těžké v_ko, 

oční v_čko, nepov_kuj, spravený v_tah, dnešní nov_ny, v_r 

je sova, vodní v_r, táhlá v_šina. 

 



 2. v_cpaná v_dra, z v_šiny, malá vesnice je v_ska, 

v_sel za nohy, v_dali časop_s, pan V_hlídal, v_tí psů, 

v_tr zv_řil prach, holka v_rostla, začni jim v_kat, 

náročný v_klad, zub se v_klá, vojenský v_cv_k, udělej 

v_m_k, v_měna známek, nový v_kýř, v_m_j sklenici, 

v_hoď odpadky, prosím o jeden v_tisk, přiv_dělek, 

hradní v_žka, v_ří houkání, rozv_jet se, v_šehradská 

skála, nezav_rej oči, otev_rej dveře pomalu, jsi v_těz, 

V_tek má v_borné v_svědčení, v_lov_t ryb_čku, v_la v 

pohádkách. 



 3. v_sej mák, v_dat knihy, v_dala jsem tě, v_maluj 

omalovánku, v_piš složenku, v_tři kuchyň, brzy si 

zv_kneš, záv_st, nepřežv_kuj, všechno v_š, severní 

v_tr, dlouhá chv_le, to je ale v_heň, v_měnit řidičský 

průkaz, zv_kat si, mentolová žv_kačka, v_soký 

panelák, b_t hubený jako v_žle, v_kázat ven, dětský 

pov_k, v_klají se zuby, v_ří zobák, v_loha je 

v_zdobená, zralé v_šně a hroznové v_no, v_stavené 

obrazy, v_deňský kostel, v_sutá lanovka, obrázky 

v_sely na stěnách. 



 2. nadmořská v_ška, v_letníci jdou, špatné náv_ky, 

cesta se v_ne, jedu na V_sočinu, v_šší princip, 

nev_v_šuj se nad ostatní, nebuď v_strašený, v_tat 

kamaráda, třídní v_kaz, kl_čový v_sledek, v_braný 

sp_s, to je v_m_sl, dívka v_je věneček, malá mořská 

v_la, v_ská tě ve vlasech, v_dáme se často, létat v_š a 

v_š, v_š v_sledek, v_stavěl dům, nová v_la, v_dří, 

V_deň, v_dám peníze, jsi v_nen, v_chřice se přihnala, 

V_ktor je hodný kluk, slunce v_chází. 



 Metodika: 

 Výklad učební látky. 

 Opakování učiva. 

 Plnění zadaných úkolů (kolektivně, individuálně). 

 

 Citace 

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

 
                                                            Jazyk český pro 7. ročník 
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