Vyjmenovaná slova po S
syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

vyjmenované příbuzná slova
slovo
syn
synek, synáček, synův, synovský,
synovec, zlosyn
sytý
sytost, nasytit, dosyta, nenasytný,
nenasyta, nasycený
sýr
syrový

sýrový, syreček, sýrárna, sýrař,
syrovátka, syrovinka
syrovinka, za syrova, syrově

sychravý

sychravost, sychravo

usychat
sýkora

sýček
sysel
syčet
sypat

význam

příklad

dítě mužského pohlaví,
potomek
úplně najedený, někdo kdo
nemá hlad; výrazný,
intenzivní (sytá barva)
mléčný produkt, výrobek
z mléka nebo podmáslí
tepelně nezpracovaný
(syrová zelenina, maso
apod.)
chladný, vlhký (počasí)

Naše sousedka měla čtyři
syny.
Už si další knedlík nepřidám,
jsem sytý.
Ze sýrů mám nejraději
ementál a goudu.
Syrovou mrkev mám ráda, ale
dušenou ji nesnáším.

Venku je tak sychravo, že by
ani psa nevyhnal.
zasychat, vysychat
vysoušet, něco mokrého se Rajčata na zahradě nám
stává suchým
pomalu usychají.
sýkorka, sýkorčí, sýkorovití
zpěvný pták
Jedním z nejznámějších ptáků
z rodu sýkorovitých je sýkora
koňadra.
sýčkovat
malá sova; přeneseně
Sýček obecný hnízdí blízko
člověk-pesimista
lidských obydlí.
syslit
menší hlodavec, který si dělá Sysel žije nejčastěji v noře.
zásoby zimu
sykot, sykat, syčení, syčivý
vydávat zvuk syčení: sss
Pod nohama se nám ozval
(syčení páry, zmije apod.)
sykot zmije.
sypání, sypký, sypkost, sýpka,
nechat padat něco sypkého, Opatrně, ať tu rýži nerozsypeš
sypek, nasypat, rozsypat, vysypat, drobného; pouštět dolů
posypat, osypaný, zásyp, násyp

Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam:
syrý (syrový) × sirý (osiřelý)
sypat × sípat (chraptět)
sýrový (ze sýra) × syrový (nevařený) × sírový (ze síry)
Dále bývají problematická slova sirup nebo sivý (šedivý).

s__korka na stromě, s__rový brambor, urostlý s__nek, po obědě byl s__tý, zmije zas__čela,
s__rová zelenina, vys__paný pytlík, mrazivý pros__nec, hlas__tá odpověď, s__chravý den,
s__rkárny v Sušici, s__čící hrnec, pos__láme pohledy, s__rová pomazánka, hrubé nás__lí

s__lný vítr, olomoucké s__rečky, vlak zapískal a zas__čel, s__vá barva, vhodná s__nonyma,
dětský zás__p, dětské os__pky, s__né moře, s__mbol vítězství, chlapec zes__lil, přes__pací
hodiny, rychlé s__korky, poškozená s__tnice, sova a s__ček

Měli jen jednoho s__na. Říkali, že náš s__novec se občas choval jako zlos__n. Ty jsi bledý jako
s__r. Bylo s__chravé počasí. Rybník pomalu vys__chal. Nes__čkuj! Vidíš to s__korčí hnízdo?
Byl nacpaný jako s__sel. Fandové při derby Slávie se Spartou občas hlasitě s__čeli nelibostí.
S__pala verše z rukávu. Šetři s__lami. Dítě os__řelo. S__vá holubička vyletěla ze skály. Ryby
se loví do s__tí. Vybudoval s__lo na obilí. Mám rád s__rový chlebíček. S__rové maso je
vhodné pro některé ptáky. Pravopis zvládal s největším ús__lím. Zvolal: „S__p odtud!“ Projeli
jsme řídce os__dleným krajem. V laboratoři byl cítit silný zápach s__rovodíku. Zas__pu díru.

keře us__chají, s__slí zásoby, s__čkové houkali, připojení do s__tě, os__řelo dítě, písek se
s__pe, velké s__dlo, rozs__paná sůl, televizní vys__lání, výslovnost s__kavek, nevděčný
s__čák, hlučná s__réna

s__tnice v oku, vodní s__réna, s__vá holubice, zápach s__rovodíku, s__kot hada, odolný
nos__č, s__fonová láhev, s__rová houba, os__kové listí, vys__paná sůl, s__né moře, uzený
s__r, proslulá s__mfonie, s__tko na čaj, s__dlo králů, dětské os__pky, velká as__metrie,
vědecké s__mpozium, nešťastný s__rotek, s__lo na obiloviny

benzínový s__tič, drzý s__čák, výslovnost s__kavek, polední s__esta, chemická s__ntéza,
s__ntetický materiál, velká s__mpatie, s__ndikát novinářů, skvělé os__ivo, počítačová s__ť,
poštovní zás__lka, zes__nal strachem

s__pavý hlas, s__pka na pšenici, s__chravá noc, zapáchající s__reček, s__tý oběd, zdravý s__r,
namrzlá s__lnice

Vyjmenovaná slova po Z
brzy, jazyk, nazývat (se)
Vyjmenované Příbuzná slova
slovo
brzy
jazyk

jazýček, jazykový,
jazykově, jazykověda,
jazylka, (dvoj, troj)jazyčný, jazykozpyt

nazývat (se)

vyzývat, vyzývavý,
ozývat se
ruzyňský

Ruzyně

Význam

Příklad

zanedlouho, časně (ráno), brzo

Proč chodíš do školy tak
brzy?
pohyblivý orgán v ústech (orgán chuti a
Jako druhý cizí jazyk jsem
řeči)/to co se orgánu tvarem podobá (jazyk si vybral němčinu.
u boty, jazyky ohně)/ řeč, soustava
jazykových prostředků (mateřský jazyk,
Petra dostala k Vánocům
anglický jazyk)
dvojjazyčný slovník.
dát něčemu název, pojmenovat
Řekni mi, jak se nazývá
hlavní město Dánska.
název pražského letiště
Pražské letiště Ruzyně bylo
v roce 2012 přejmenováno
na Letiště Václava Havla.

Problematická slova
Vyjmenované/ příbuzné slovo Slovo nepatřící do vyjmenovaných/ příbuzných Více informací
brzy (časně, zanedlouho)
brzičko (od brzy, ale výjimka)
brzy x brzičko
nazývat (pojmenovat)
zívat (opakovaně zívat, otevírat pusu)
nazývat se x nazívat se

z__mník, ciz__nci, kamenná z__dka, brz__čko, přemáhat z__vání, z Ruz__ně do Prahy,
neoz__vá se, z__skat, doz__rat na děti, z__nkografie, brz__ se uvidíme, císař Z__kmund
vez__rův chrám, z__mní sporty, brz__čko na shledanou, přez__ravé chování, silně si z__vnul,
voz__k, z__skuchtivý obšan, nez__štná pomoc, z__nková mast, v__z__vavý úměv

Venku brz__ pršelo, brz__ svítilo slunce. Brz__čko se vrátím. Držel jaz__k za zuby. Naz__vej
věci pravým jménem. Naz__val se nudou. Použij z__nkovou mast. Ve společnosti rodičů
nez__vej! Z__rala s otevřenou pusou. Babička byla z__momřivá. Mám rád cukroví zvané
kočičí jaz__čky. Doz__rej pečlivě na kázeň. Vz__váš Boha? Žlutá z__mnice se u nás
nevyskytuje. Postav rozbořenou z__dku.

