H CH K R D T N
hýbat se, hýčkat, hýkat, hynout, hýřit, hýždě, nahý
historie, hierarchie, hit, hygiena, hyena, hymna, hypnóza, hypotéka, hypotéza, hysterie,
Himálaj, hip hop
! hihňat se

chyba, chybět, chýlit se, chystat, chyták, chytat, chytlavý, chýše; kuchyň, tchýně, chytrý, tichý
chiméra, chirurg,
! chichotat se

kýbl, kýč, kyčel, kýchat, kymácet se, kynout, kyselý, kyslík, kytara, kytka, kývat, kyvadlo,
kýžený; blízký, sladký,
kybernetika, kyt, kibic, kiks, kino, kiosk, kilo,

ryba, rybíz, rýč, rýt, rypák, rýha, rychlý, rým, rýma, rýsovat, rytíř, ryzí, rýže, krýt, kryt; chrabrý,
rytmus, ricinus, ribonukleová kyselina, rigidní, rigorózní, rikša, risk, rituál, rival, rizoto

dýchat, dým, dýka; mladý
dynamika, dynamit, dynastie
diakritický, dialekt, dialog, diamant, diář, dieta, diktát, dilema, dimenze, dioptrie, diplom,
dinosaurus, diplomat, dirigent, diskuse, disciplína, disident, disk, diskotéka, diskrétní,
diskriminace, distribuce

ty, tyč, týden, tykadlo, tykat, týkat se, tykev, tygr, týrat, týž; bohatý
tým, tip, typ, typický, tyran

nýbrž, nyní, slaný, postavení, postaveny, slunečný, sluneční
nikl, nikotin, nivó, nylon, nymfa, Nymburk, Niagara, unie, nýmand

BFMLPSVZ
bílý, biologie, bystrý, blbý. Dáme to do trouby. Slon troubí. Nemám ráda soby. Nejím sobí
maso.

film, fyzika, filtr, fyzioterapie, fikus, fíky
místo, mýto, strmý,
lízat, plyš, slizký, líbat, lýko, list, bílý
pysk, písek, pít, slepý, slepí slepýši
sypký, sídlo, sýr, síra, bosý, bosí bosi
vítr, výr, vír, výsměch, dravý
zítra, zima, brzy, drzý, cizí

C
cit, cíl, cyklon, citát, noci, draci, sladcí, tácy, na palci, cimra, cimpr-campr, cysta, cytologie,
cyklon, cyklus, cimbál, cizrna, cyankáli
Doplňte y/i
Osel celou noc h__kal. V hotelu nás h__čkali. K obědu byl zaj__c. Ztratil sluneční br__le. Prase r__lo
r__pákem. R__ba v akváriu uh__nula. Nezdravý životní st__l. Jeli jsme po dáln__ci. Namohl si
h__ždě. Je drž__tel Českého lva. Přijali naše podm__nky. Spisovatel Hrabal ž__l v N__mburku. Víš
něco o nor__mberském procesu? Dívky se h__ster__ck__ h__hňal__.

To jídlo je k__selé. Slovo d__ka a r__že se ner__mují. Viděli straš__dlo. Kvůli r__mě jsem
ch__běl ve škole. Má ráda ž__rafy. Rád luští kř__žovky. Šli jsme na procházku kolem
r__bníka. K večeři bude r__b__ polévka. Nakupují peč__vo. R__báři měli napilno.
V létě nosím t__lko. Most se proh__bá. Katolická c__rkev sč__tá účastníky bohoslužeb – je
to anon__mn__. Děda má doma d__mku. Dostala krásné k__tky. Se str__cem jsme šli do
kina. Do města přijel c__rkus. Hráli š__pky. V testu jsem udělal ch__bu. Má nové telefonní
č__slo. Karel je velmi ch__trý. Měl zajímavý př__zvuk. Byl to ch__ták. S dědou ch__táme
r__by.
Učili jsme se text h__mny. Měli jsme ž__zeň. Boxer provedl úh__bný manévr. H__nek má
dluhy. Na zahradě leze ž__žala. Lukáš př__vřel dveře. Chutná mi j__trocel. Můj táta je dobrý
ř__dič. Nešlo mu h__bat rukama. V Ř__mě vládl c__sař. Na ruce má j__zvu. Šli jsme na
j__h. Je tu nová výh__bka. D__nosauři dávno vyh__nuli. Český h__drometeorologický
ústav prohlásil, že letos zase bude ch__bět t__pický znak Vánoc – b__lá pokr__vka.

-ní/-ný
1 obecní/obecný: názor, pozemek, zájem, jméno;
srdeční/srdečný: člověk, problém, pozdrav, sval, mrtvice;
sluneční/slunečný: den, energie, místo, paprsek, hodiny;
nákladní/nákladný: život, vlak, doprava, plán;
5 soudní/soudný: muž, řízení, znalec, rozhodnutí, výrok;
prodejní/prodejný: vzorek, cena, sklad;
čelní/čelný: představitel, místo, kost, útok;
živelní/živelný: katastrofa, hnutí, vývoj, pojištění; obilní/obilný: zrno, sklad, kombajn;
10 volní/volný: reakce, styl, projev, místo, činnost;
ranní/raný: směna, dílo, světlo, zelenina, baroko;
dvorní/dvorný: ples, chování, pozdrav, rada;
nosní/nosný: dutina, trám, raketa, lékař;
životní/životný: rod, zájem, pojistka, postava, dojem, problém;
15 trestní/trestný: kop, čin, právo, lavice, expedice;
ne-místní/ne-místný: chování, událost, vtip;
hutní/hutný: styl, závod, strava, hmota, průmysl;
zábavní/zábavný: program, podnik, hudba, výbor;
mravní/mravný: život, chování, zásada, nátlak;
20 správní/správný: výbor, šéf, rozhodnutí, aparát, kamarád;
strážní/strážný: voják, hlídka, anděl, stanoviště;
zbožní/zbožný: vztahy, píseň, výroba, úcta, přání;
tržní/tržný: vztahy, rána, vývoj, ekonomika;
dlužní/dlužný: úpis, obnos, kniha;
25 parní/parný: den, lázeň, turbina, léto, stroj, počasí;
měsíční/měsíčný: povrch, svit, noc, plat, lhůta;
početní/početný: stav, dav, rodina, chyba, úloha;
výstavní/výstavný: dům, prostor, město, katalog, síň;
zpěvní/zpěvný: kroužek, pták, melodie;
30 mluvní/mluvný: text, člověk, orgán, cvičení

