
ČJA/P1A/Distanční výuka/Učební texty č. 5 a 6 
 

1. Učební texty neopisujte do sešitů – stačí, když si to přečtete, 

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte. Pouze 

vypracujte následující domácí úkoly a pošlete mi je na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 

2. Domácí úkoly (Opakování: vyjmenovaná slova po „B“, „L“ a „M“) 

 

Pravopisné cvičení č. 1 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

Jezdec pob-dl koníka b-číkem. Některé lidi pálí dobré b-dlo. Bělásek má b-lá 

křídla. Dbáme, aby náš příb-tek b-l čistý. Nikoho b-chom neměli b-t. Karel nechtěl 

b-t sám doma. O víkendu b-vají na chatě. Je dlouhý a hubený jako b-dlo. 

Zemědělské družstvo mělo přeb-tek mléka. Babička Boženy Němcové 

zachovávala staré ob-čeje. Vrabci sb-rali zrní. Na pasece skákaly luční kob-lky. 

Děti si opakovaly násob-lku. Mnoho našich předků se b-lo za svobodu vlasti. Dítě 

b-lo na písku samo. Pole poničilo krupob-tí. Někdo neměl peníze ani na živob-tí. 

V některých zemích se pije kob-lí mléko. Neměli b-ste se zlob-t. Uveďte adresu 

svého b-dliště. 

Pravopisné cvičení č. 2 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

Ranní mlhy se rozpl-nuly. Šepot herce má být sl-šitelný po celém hledišti. 

Několikrát se zabl-sklo a pak se spustil l-ják. Pes hltavě pol-kal vel-ká sousta. 

Elektrický ml-nek náhle přestal ml-t. Bl-zko naší ul-ce je pl-nárna. V neděli jsme 

byli l-žovat. Pod l-pou stála lavička. Sl-by se mají plnit. Nesl-ňte si prsty při 

obracení l-stů v knize. Obilí už kl-čilo. V l-stopadu jsou dni již krátké. Sl-boval mi 

hory doly. U stanu chyběly kol-ky. Bl-žil se k nám l-žař. Hl-dač se na nás tvářil 

nevl-dně. Strýček byl nedosl-chavý. Mladým dívkám více sluší, nemají-li nal-čený 

obl-čej. Ovce rády l-žou sůl. 

Pravopisné cvičení č. 3 (doplňte i nebo y; popřípadě í nebo ý): 

Ve stravovně jsou k dispozici m-cí stroje. Vše si vždy dobře prom-sli. M-lena je 

roztom-lé dítě. Um-li jsme se v um-vadle. Našli jsme m-ší hnízdo. Dřevorubci  

m-tili starý les. M-loš m-vá často rýmu. Těsto se m-chá ve velké m-se. Nevym-dli 

všechno m-dlo. Sklep páchl m-šinou. Sníh zm-zel, než se začalo stm-vat. M-slivec 

m-řil na srnce, ale m-nul se cíle. Malá Ludm-la si už odm-kala sama. M-rek  

vym-slil různá dům-slná zařízení. Návrh byl většinou hlasů zam-tnut. Pro každý 

stát je důležitý rozvoj prům-slu. M-la je velký m-lovník přírody. Ve vzduchu 

poletovalo chm-ří z pampelišek. I klidná voda podem-lá břehy.  

  



Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách 
 

Po písmenech  b, f, l, m, p, s, v, z,  která označují tzv. 

obojetné souhlásky, se píše někdy i/í , jindy y/ý. Při rozhodování mezi měkkým 

i/í a tvrdým y/ý je důležité vědět, v které části slova toto vyslovované [ i ] je: 

  a) v předponě, 

   nebo 

  b) v kořeni slova, 

   nebo 

  c) v příponě, 

   nebo 

  d) v koncovce. 

Např. v souvětí: 

 Myslím, že malí kluci vymydlili Pavlovi celé mýdlo. 

Řešení: 

myslím y je v kořeni, í je v koncovce 

malí  í je v koncovce 

vymydlili první y je v předponě, druhé y v kořeni, první i v příponě, druhé v  

 koncovce 

Pavlovi i je v koncovce 

mýdlo ý je v kořeni 

Psaní i/í a y/ý v kořenech slov, v předponě a v příponách 
 

1) V kořenech slov píšeme po obojetných souhláskách v naprosté většině 

 případů měkké i/í (např. bída, míč, síla, víra, zima). Jen v tzv. 

 vyjmenovaných slovech a v slovech s nimi příbuzných (která mají stejný 

 kořen) píšeme v kořenu y/ý (např. bylina, lyže, myš, pýcha, syn, jazyk) - 

 příbuzná slova: 

  bylinný, lyžař, myšák, pyšný, synovec, jazykověda. 
 

2)  V předponě vy-/vý- píšeme vždy tvrdé y/ý (např. vyletět, výlet, vyskočit). 

 Slova s předponou vy-/vý- přiřazujeme k vyjmenovaným slovům. 
 

3)  V příponách píšeme po obojetných souhláskách většinou měkké i/í (např. 

 zlobit, malina, maminka, psík, hlavička). 

 Výjimku tvoří několik případů zařazených mezi vyjmenovaná slova: 

 např. slepýš, brzy, Ruzyně. 

Vyjmenovaná slova tedy zahrnují slova s tvrdým y/ý po obojetných 

souhláskách:     a) v kořenech slov (většinou) 

       b) v předponě 

       c) i v příponách. 



Nové učivo: 
(viz učebnice „Český jazyk“ – malá, str. 37, 38 a 41 – 42) 

Vyjmenovaná slova s y/ý po P: 
 

Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, 

pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se. 
 

Slova příbuzná: 
 

pyšný, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, pytlovina, pytlák, strašpytel, 

ptakopysk, pylový, opylovat, kopytník, sudokopytník, lichokopytník, třpyt, 

třpytka, zpytavě, jazykozpyt, nevyzpytatelný. 
 

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov: 
 

pýcha (pyšný)   x  píchá (bodá) 

zpychnout (stát se pyšným) x  spíchnout (sešpendlit) 

pyl (prášek v květu)  x  pil (pít) 

slepýš (plaz)   x  slepíš (lepidlem) 

opylovat (oplodňovat pylem) x  opilovat (obrousit kov) 

na pysku (pysk)   x  na písku (písek) 
 

Vyjmenovaná slova s y/ý po S: 
 

Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat. 
 

Slova příbuzná: 
 

Synovec, zlosyn, dosyta, nenasytný, přesytit, syreček, sýrárna, syrovátka, 

syrovinka, osychat, vysychat, sýkořice, sýpka, sypkovina, násyp, osypaný, 

osypky, vysypat, zasypat, zásyp. 
 

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov: 
 

sýra (2. pád slova sýr), sýry (mn. č.)  x síra (prvek), síry (2. pád) 

sýrový (ze sýra), syrový (neuvařený)  x sírový (ze síry) 

sypat (písek)     x  sípat (při chrapotu) 
 

Nepatří mezi vyjmenovaná slova po S, tj. píšeme vždy i: 
 sirup, sirý (osiřelý), sivý (šedivý) 

  



Vyjmenovaná slova s y/ý po V: 
 

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a 

slova s předponou vy- a vý-. 

Slova příbuzná: 
 

Vykat, vykání, vyšší, výška, vysočina, vyvýšenina, povýšit, Vyšehrad, Vysočany, 

Vyškov, návyk, zvyklost, obvyklý, zlozvyk, žvýkačka, přežvýkavec, vydrovka, 

Povydří, výrovka, Vyžlovka, povykování. 
 

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov: 
 

výt (pes vyje)  x  vít (splétat věnce) 

výr (pták)   x  vír (krouživý pohyb vzduchu či vody) 

výskat (jásavě křičet) x  vískat (probírat se někomu ve vlasech) 

výška (vysoký)  x  vížka (malá věž) 

vysutý (vysunutý)  x  visutý (visící) 

vysel (semena)  x  visel (obraz na zdi) 

Nepatří mezi vyjmenovaná slova po V, tj. píšeme vždy i: 
Vizovice; 

slova, kde se nejedná o předponu vy-/vý-, např. 

viset, vidět, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vikýř, vidle, vidlička, vítr aj. 

 

Poznámka k předponě VY- a VÝ-: 

1) Slova s předponou „vy- (vý)“ patří mezi vyjmenovaná slova a existuje 

jich velké množství. Problém je někdy určit, zda se jedná, nebo nejedná o 

předponu „VY- nebo VÝ“. Zjednodušeně řečeno, předpona je to vždy, 

když tuto předponu zkusíte oddělit od zbytku slova a tento zbytek ještě 

dává smysl, má nějaký slovní význam (zbytek nemusí být přímo 

existující slovo, ale cítíte, jaký má zbytek význam) – např. vyskočit (vy-

skočit), vyběhnout (vy-běhnout), vyplavat (vy-plavat) apod. 

ZDE JE TO PŘEDPOVNA VY- a píšeme po „V“ tvrdé – y. 

2) V případě, že se pokusíme domnělou (neexistující) předponu VY- nebo 

VÝ- odtrhnout a zbytek slova nedává žádný rozumný význam, pak se 

nejedná o předponu vy- nebo vý-, např. vikýř (vi-kýř, kde zbytek „kýř“ už 

nic neznamená), vidlička (vi-dlička – zbytek „dlička“ také už nemá svůj 

význam); vítězit (ví-tězit – „tězit“ už nic neznamená) atd. 

ZDE TO NENÍ PŘEDPOVNA VY- a píšeme po „V“ měkké – i. 

  



Vyjmenovaná slova s y/ý po Z: 
 

Brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně. 

Slova příbuzná: 
Jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se 
 

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov: 
brzy (jako v slově hezky) x brzičko (přípona -ičko jako v slově  

        maličko) 

nazývat se (mít jméno)  x nazívat se (mnoho zívat), zívat (únavou) 


