Vyjmenovaná slova po V

vyjmenované příbuzná slova
slovo

význam

příklad

vy

vykat

zájmeno – 2. osoba
množného čísla (my, vy,
oni/ony)

Copak vy to nevidíte?

vysoký

vysočina, vysoko, vyšší, nejvyšší, výše,
výška, výšina, povýšit, vyvýšit,
navýšit/navyšovat, vyvýšenina,
zvýšit/zvyšovat, převýšit/převyšovat

velký na výšku (opak nízký)

Petr je na svůj věk velmi
vysoký.

Z mého bratra bude
brzy vysokoškolák.
vydávat pronikavý zvuk/hlas Sousedka odjela a její
(pes, vlk)
pes doma celou noc vyl.

výt

vytí, zavýt

výskavý

výskot, výsknout, zavýsknout, výskavý

vykřikovat, pokřikovat
radostí

zvyk

zvyknout, zvykání, zvyklost, zvyklý, zvyk,
zlozvyk, zvyklost, návyk, navykání,
navykat, odvykání, odvykat, odvyknout,
přivykání, přivykat, obvyklý, neobvyklý,
obvykle

zvyk = ustálený způsob
Na zlozvyky svých
chování, jednání; zvykat (si blízkých si musíš
na něco/někoho) = přijímat zvyknout.
zvyky

žvýkat

žvýkací, žvýkačka, žvýkání, přežvýkavec,
přežvýkat, přežvýkavý

kousat, rozmělňovat např.
potravu zuby

Mohl bys žvýkat
potichu a nemlaskat,
prosím?

vydra

vydří, vydrovka

vodní živočich – šelma

Vydra říční patří mezi
ohrožený druh zvířat.

velká sova s delšími péry
kolem hlavy

Latinský název pro výra
velkého je Bubo bubo.
Najez se, jsi jako vyžle.

výr

Děti si cestou ze školy
zavýskly radostí –
začaly prázdniny.

vyžle

vyžlátko

hubený člověk/dítě

povyk

povykovat, zpovykaný

křik, rámus, hluk, poplach
Není nutné kolem toho
(dělat kolem něčeho povyk) dělat takový povyk.

výheň

ohniště, pec; přeneseně
velké horko, žár

Venku už je úplná
výheň, a to je teprve 10
hodin dopoledne.

cavyky

drahoty, průtahy – zdržovat Přestaň dělat cavyky a
něco (dělat cavyky)
pojď už.

předpona vy/vý-

poznáme tak, že je předponu Měl by sis vyslechnout,
možné odtrhnout nebo
co ti chce říct. Četli jste
nahradit jinou předponou a už tu novou obecní
vznikne slovo, které má
vyhlášku?
smysl

Problematická slova
vyjmenované/příbuzné slovo

slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných více informací

výška (od vysoký)

vížka (malá věž, věžička)

výška x vížka

výr (sova)

vír (pohyb vody, vzduchu, větru)

výr x vír

výt (vydávat zvuk)

vít (plést věnec)

výt x vít

výskat (radovat se)

vískat (hladit ve vlasech)

výskat x vískat

vysel (vysadil, nasadil semínka do země apod.) visel (něco je pověšeno směrem dolů)
vysutý (vysunutý, vzniklý sunutím)

vysel x visel

visutý (od viset, vzniklý pověšením – visutý most) vysutý x visutý

obv__klý postup, překvapivá nov__na, v__ko od kanálu, jaképak cav__ky, měsíční sv__t,
v__datná snídaně, je to jen v__mluva, v__běžek na mapě, zajímavá v__stava, v__skoč na
zábradlí, to je v__ška, v__voj člověka, technický v__kres, v__haslá sopka, v__jeme věnec,
rozv__řil hladinu, v__tištění knihy, zdravá v__živa, houkání v__ra
hrad Zv__kov, nav__nout nitku, hlasité zav__sknutí, skvělé v__sledky, vojenská v__sílačka,
strašidelný v__jev, lidov__ zv__k, obraz v__sel na zdi, důležitý v__pínač, žhavá v__heň,
podmořské v__ry, v__padovka na Prahu, v__sací zámek, v__klánět se z okna, horská v__ska,
úrodná v__nice, zv__řený prach, tvrdý v__cvik, v__sychající louže

šťavnatá žv__kačka, v__trvalostní běh, v__značená stezka, návštěva V__šehradu, hnědý v__r,
zav__skl radostí, v__kýř u střechy, horská v__chřice, musíte mi v__kat, v__cpaný polštář,
chytrý v__nálezce
Cesta se v__nula v__š a v__š, až jsme v__šli na v__šinu. To byl v__borný v__mysl. Co o tom
v__š? Pes v__trvale v__l. Přežv__kavci jsou podřádem sudokopytníků. V__vrácená v__šeň.
Žil ve v__le. U pece byla velká v__heň.

v__sutý most, zv__kat si ve škole, v__tězná hra, v__seté obilí, starý zv__k, pražské V_nohrady,
oční v__čko, pěkný v__dělek, úrodný v__nohrad, radostně v__skal, zv__šený krevní tlak,
obv__klý jev, nepov__kuj na dospělé, malá v__ska, zajímavá pov__dka, v__kýřové okénko
silný v__chr, velký v__nález, řeka V__dra, v__tězný hráč, tvrdý v__cvik, podmořské v__ry,
zdv__hni ze země, hrách je luskov__ina, dlouhá chv__le, dostal v__svědčení, vojenský
v__sadlář, hrozný zlozv__k

zdv__hl se a odešel, pták v__létl z hnízda, v__sypal obsah tašky, pes zav__l, to bych si
v__prosil, nenápadná v__věska, v__r seděl na stromě, zničený v__fuk, připevnit v__sačku,
foukal v__tr, jít na v__zvědy, ov__nula si šálu, tvarohový záv__n, v__myká se kontrole,
v__zývá ho k odstoupení, v__padá v__zývavě, v__zva k zaplacení, v__nikající odborník

