
Český jazyk  týden od 16. - 20. 3. 2020 

(kvůli návaznosti je vhodné zachovat tento postup 

- Prac. sešit str.13/cv.13 celé - doplnit cvičení na opakování vyjm. slov  

- Děti dostaly listy s vyjmenovanými slovy p V. Nastříhat, vybarvit, nalepit do sešitu a doplnit 

slova příbuzná. K nim lze využít tento soubor + vypracovat jeho cvičení. 

- PS str. 14/1, 15/5, 16/8 

- prac. list 3_CJ_ 16.-.20.3._2.pdf  

Sloh - vypracovat str. 12 v pracovním sešitě 

Psaní - 2 strany písanky 

Čtení - každý žák má za úkol přečíst během volna libovolnou knihu. Po návratu do školy si 

uděláme čtenářskou dílnu a o jednotlivých knihách si budeme povídat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyjmenovaná slova po v 

 

Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, 

žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, 

výheň, slovas předponou vy-, vý- 

Příklady slov příbuzných 

vy – vykat 

vysoký – výška, zvýšit, vyvýšený, povyšovat, Vyšehrad 

výt – vytí, zavýt 

výskat – zavýskat, výskot 

zvykat – zlozvyk, obvykle, obvyklý, odvyknout 

žvýkat – žvýkačka, přežvýkavec 

vydra – vydří 

výr – výří 

povyk – povykovat 

slova s předponou vy-, vý-   vybrat, vypustit, vydat, výnos, výstup, východ 

 

Nezapomeňte rozlišovat!!! 

výška (vysoko)                                 vížka ( věž u kostela) 

vyje (na měsíc)                                 vije (věnec z květin 

výr (druh sovy)                                 vír ( vodní, vzdušný) 

vysel (předpona vy)                          visel ( na věšáku) 

výří (patřící výrovi)                           víří ( smetí) 

Obr.1 



 

1. Z dané tabulky vyškrtej slova příbuzná a ponech v ní slova 

vyjmenovaná po V a očísluj je podle pořadí: 

vyžle 

 

 výří  Vy 1. vysočina  

zvyk 

 

 vysoký  Výr  výt  

povyk 

 

 výskot  zvyklý  výskat  

výheň 

 

 vydří  žvýkat  vybraný  

vydra  slova 

s před.vy,vý 
 zvykat  východ  

 

 

2. Doplň dané neúplné věty: 

Pes po celou noc nepřestal ………. . 

Na vodě se udělal vodní…………. . 

Letadlo letí ve velké……….. . 

Děti začaly radostně………. . 

Hubenému dítěti říkáme ………… . 

Naše největší sova je …………. . 

  
 



 

3.  Spoj slova vyjmenovaná s jejich slovy příbuznými: 
 

povýšit     nezvykle     rozžvýkat      zavýsknutí  

 

žvýkat vysoký výskat zvykat 
 

 

 

přežvýkavec   neobvykle    výšina   zavýsknout 

 

4. Doplň i, í, y, ý: 

Malá v-ska, v-ří hnízdo, žv-kací svaly, 

konv-čka na zalévání, v-tězný okruh,  

pěkný  v-kres, v-haslá sopka, v-chodní v-tr,  

v-borné známky, mořská v-la, červavé  

v-šně, v-pálená  hlína, malý střev-ček,  

v-tečný chlapík, roztomilý medvídek, 

rozzuřená lv-ce, nová v-loha, vlčí zav-tí.   

 
 

 



5.  Vyřešte a nakreslete tajenku: 

Tajenka :  Hrad na skále u Vltavy se 

nazývá……….. 

 

                      špatný návyk  

                   zvukový projev vlků  

                       zařízení na měření výšky 
                          kráva   

  v                  kovářovo ohniště  

                  druh velké sovy  

 ž                      sladkost   

                    vodní savec  

 

 

 

 

 

 

 


