Vyjmenovaná slova po S a Z
Doplňte y, ý, i, í:

Měli jen jednoho syna. Říkali, že náš synovec se občas choval jako zlosyn. Ty jsi bledý jako
sýr. Bylo sychravé počasí. Rybník pomalu vysychal. Nesýčkuj! Vidíš to sýkorčí hnízdo? Byl
nacpaný jako sysel. Fandové při derby Slávie se Spartou občas hlasitě syčeli nelibostí. Sypala
verše z rukávu. Šetři silami. Dítě osiřelo. Sivá holubička vyletěla ze skály. Ryby se loví do sítí.
Vybudoval silo na obilí. Mám rád sýrový chlebíček. Syrové maso je vhodné pro některé ptáky.
Pravopis zvládal s největším úsilím. Zvolal: „Syp odtud!“ Projeli jsme řídce osídleným krajem.
V laboratoři byl cítit silný zápach sirovodíku. Zasypu díru.
keře usychají, syslí zásoby, sýčkové houkali, připojení do sítě, osiřelo dítě, písek se sype, velké
sídlo, rozsypaná sůl, televizní vysílání, výslovnost sykavek, nevděčný syčák, hlučná siréna
sítnice v oku, vodní siréna, sivá holubice, zápach sirovodíku, sykot hada, odolný nosič, sifonová
láhev, syrová houba, osikové listí, vysypaná sůl, siné moře, uzený sýr, proslulá symfonie, sítko
na čaj, sídlo králů, dětské osypky, velká asymetrie, vědecké sympozium, nešťastný sirotek, silo
na obiloviny

sypat – zasypat – vysypat – sypej (= vypadni!) – osypky – zásyp
syčet – zasyčet – sykot
sýr – sýrový – sýrárna – syreček
sýček – sýčkovat – nesýčkuj
síť – sítnice - sítko
sídlo – osídlení – osídlený
síla – ze/sílit – silný – šetři silami – ze všech sil – úsilí – násilí
síra – sirky – sirovodík

zimník, cizinci, kamenná zídka, brzičko, přemáhat zívání, z Ruzyně do Prahy, neozývá se,
získat, dozírat na děti, zinkografie, brzy se uvidíme, císař Zikmund
vezírův chrám, zimní sporty, brzičko na shledanou, přezíravé chování, silně si zívnul, vozík,
ziskuchtivý občan, nezištná pomoc, zinková mast, vyzývavý úsměv

jazyk – jazykový – jazykověda – jazykovědec - jazýček
Ruzyně - ruzyňský
nazývat, vyzývat - vyzývavý

zima – zimní – zimník – zimomřivý
získat – zisk – ziskuchtivý – nezištný
zívat – nazívat se (=hodně zívat) – zívání
přezírat někoho (= pohrdat někým) – přezírání – přezíravý – přezíravě
dozírat na někoho = dohlížet
zeď – zídka
vůz – vozík

