Vyjmenovaná slova po P
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr,
pýří, pýřit se, pyj

Vyjmenované Příbuzná slova
slovo
pýcha
pyšný, pyšnit se, zpychnout,
přepych, přepychový,
pýchavka
pytel
pytlík, pytlový, pytlovina,
pytlák, pytlačit, pytlácký
pysk
pyskatý, ptakopysk

netopýr

netopýří

slepýš

pyl

pylový, opylovat

kopyto

kopýtko, sudokopytník,
lichokopytník, kopytník,
kopytnatý
klopýtnout, klopýtavý

klopýtat
třpytit se
zpytovat

třpytivý, třpytka, třpyt,
třpytivost, zatřpytit se
jazykozpyt, nevyzpytatelný

pykat

odpykat

pýr
pýří
pýřit se
pyj

zapýřit se, čepýřit se

Význam

Příklad

lidská vlastnost – povýšenost,
samolibost, nadřazenost,
domýšlivost či hrdost
obal na materiál (sypký nebo
kusy) z pytloviny
hovorově ret (ohrnovat pysk), u
zvířat část tlamy kryjící
čelist/zuby
létající savec

Jsem na tebe strašně pyšný za
to, co jsi dokázal.

Přivezli nám pytel plný
brambor.
Mám od té rány napuchlou
celou pusu, místo rtu mám
obrovský pysk.
Netopýři jsou aktivní
především v noci.
beznohá ještěrka podobná hadovi Slepýš se vyskytuje především
v lesích a na pasekách či
loukách.
jemný prášek z rostlin
Včely přenášejí pyl tím, že
přelétají z květiny na květinu.
obal/pouzdro chránící konce
Zdravá kopyta jsou pro koně
prstů některých živočichů
nesmírně důležitá.
(kopytníků)
zakopávat (o překážky, o kameny, Pozor, ať neklopýtneš, je tu
o kořeny), potácet se
špatná cesta.
lesknout se, blyštit se (šperk,
Ten tvůj nový šperk se ale
drahokam, hvězdy apod.)
třpytí.
zkoumat svůj život, přemýšlet o Měl bys zpytovat svědomí po
své vině (zpytovat svědomí)
tom, co jsi udělal.
trpět, nést za něco trest (pykat za Vězeň si odpykává svůj
svůj čin)
dvouletý trest ve věznici
Pankrác.
tráva, plevel
Pole za lesem je celé zarostlé
pýrem.
chmýří
Prázdniny mám spojené
s jemným pýřím pampelišky.
červenat se (studem, rozpaky), Pochválili ho, až se zapýřil
rudnout
studem.
mužský (samčí) pohlavní orgán, Pyj má i mnoho druhů hadů a
úd
ptáků.

Problematická slova:
Vyjmenované/příbuzné slovo

Slovo nepatřící do vyjmenovaných/ Příklady
příbuzných

slepýš (beznohá ještěrka podobná hadovi) slepíš (tvar od slovesa slepit)

slepýš x slepíš

pýcha (hrdost, povýšenost)

píchá (tvar od slovesa píchat)

pýcha x píchá

pýchavka (jedlá houba)

*píchavka

pýchavka

pykat (nést za něco trest)

pikat (při hře na pikanou)

pykat x pikat

pyl (prášek v rostlinách)

pil (tvar od slovesa pít – přijímat
pyl x pil
tekutinu)
pij (rozkazovací způsob od slovesa pít pyj x pij
– přijímat tekutinu)

pyj (mužský pohlavní orgán)

klop__tl o obrubník p__skoviště, slep__l pap__r lep__dlem, navštívili jsme P__sek, op__soval
p__semku, p__šný p__lot, na hruhý p__tel hrubá záplata

slep__š není had, drsná p__tlovina, dětská p__sanka, p__plavá práce, p__šnit se znalostmi,
načep__řený vrabec, včely op__lují, sudokop__tník, motorová p__la, koňská kop__ta, p__šně
vykračuje, bílé p__chavky, zahrada zarostlá p__rem, dřevěné p__liny, lehké p__rko, p__kat za
svou chybu, zvířecí p__sk, nejp__lnější žák, nalep__t samolepku, milý dop__s

zalep__t obálku, barevný pap__r, p__šně si kráčel, pěkné p__smo, růže p__chá, kbelík plný
p__lin, bílé p__chavky, nap__navé příběhy, p__tel dřevěného uhlí, p__l jsem vodu, p__lný
Honzík, zp__tovat svědomí, přep__chový dům, malé kop__tko, p__lníček na nehty, netop__ři
létají neslyšně, je tam tma jako v p__tli

nap__j se vody, třp__tivá ozdoba, létající netop__ři, zp__tovat svědomí, přep__chové obydlí,
zvířecí p__sk, p__tlačit se nevyplácí, mravenčí p__le, p__r škodí, vyp__skl hlasitě, nap__nat
luk, krocan se čep__ří, nesmíš zp__chnout, barevná p__rka, krásné p__smeno, p__šná
princezna, klop__tavá chůze, čertovo kop__tko, třp__tivé náušnice, v zádech mě p__chá,
p__cha předchází pád, vyznačuje se neuvěřitelnou p__lí, p__li p__vo a zp__vali

op__lovat květy, nosné p__líře, zvíře ptakop__sk, ta práce je velká p__plačka, netop__ří
hnízdo, klop__tavá chůze, zp__tavý pohled, p__tlík čaje, nevyzp__tatelné chování, p__šný
jako páv, motorová p__la, rybářova třp__tka, p__lný student, houbař našel p__chavku

