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SLOVA PŘÍBUZNÁ 
 
 

1. Podle čeho poznáš slova příbuzná? Doplň: 

 Jejich ____________________ spolu souvisí. 

 Mají ____________________ část  =  _______________.       

 

2. Vypiš z textu slova příbuzná. Vyznač v nich kořen. 

Rybář Šupinka se těšil, jak si zarybaří. Sedl si na břeh rybníka a snažil se ulovit 
rybu. Rybky ale dnes nebraly. Dokonce přišel i porybný a chtěl po něm rybářský 
lístek. Dnešní rybolov se mu nevydařil, na rybí pochoutce si nepochutná. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Najdi a vybarvi skupiny příbuzných slov: 

 

    stavba                   kouzelník                  lékárna                     vodník 

    léky                       vodovod                   vykouzlit                  stavení 

    voda                      postavit                    kouzelná                  lékař     

    kouzlo                   lekl se                       návod                       stavitel 

     

4. Napiš ke slovům slova příbuzná: 

    Krmítko - _______________________________________________________ 

    Chodit - ________________________________________________________ 

    Cvičení -  _______________________________________________________ 

Mysli na 
první 
pravidlo. 



5. Najdi vetřelce – slovo, které s námi není příbuzné. 
     Škrtni ho a vysvětli proč. 
 

    Lyžař, lyže, zalyžovat si, vlek, lyžování, lyžařský 

   ______________________________________________________________ 

   Letiště, letecký, letní, letuška, přilétnout, vzlétnout 

   ______________________________________________________________ 

 

    

    6. Vymysli a zapiš slova příbuzná s daným kořenem:   

                      les                                           rod                                        lov 

   __________________    _________________    ________________ 

   __________________    _________________    ________________ 

   __________________    _________________    ________________ 

   __________________    _________________    ________________ 

 

7.  Mezi námi jsou ukryté dvojice příbuzných slov. Vypiš je: 

     cukrovinkasešithradnířezbářlavicedalekohledpodkovahradbytabulezásyp 

     učebnicecukrárnakovářskříňposypatvýhledoknopořezalchodníkpařezpřechod 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

 

     K jedné dvojici příbuzných slov vymysli a napiš věty: 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 



SLOVA PŘÍBUZNÁ 
 
 

1. Podle čeho poznáš slova příbuzná? Doplň: 

 Jejich významy spolu souvisí. 

 Mají společnou část  =  kořen.       

 

2. Vypiš z textu slova příbuzná. Vyznač v nich kořen: 

Rybář Šupinka se těšil, jak si zarybaří. Sedl si na břeh rybníka a snažil se ulovit 
rybu. Rybky ale dnes nebraly. Dokonce přišel i porybný a chtěl po něm rybářský 
lístek. Dnešní rybolov se mu nevydařil, na rybí pochoutce si nepochutná. 

Rybář, zarybaří, rybník, ryba, rybky, porybný, rybářský, rybolov, rybí. 

 

3. Najdi a vybarvi skupiny příbuzných slov: 

 

    stavba                   kouzelník                  lékárna                     vodník 

    léky                       vodovod                   vykouzlit                  stavení 

   voda                       postavit                    kouzelná                  lékař 

   kouzlo                    lekl se                       návod                       stavitel 

     

4. Napiš ke slovům slova příbuzná: 

    Krmítko – krmit, vykrmil, nakrmí, krmelec, krmivo, pokrm 

    Chodit – chodec, podchod, přechod, pochod, odchod, chodník 

    Cvičení -  cvička, cvičitel, cvičit, zacvičit si, rozcvička, cvik 

Mysli na 
první 
pravidlo. 



5. Najdi vetřelce – slovo, které s námi není příbuzné. 
     Škrtni ho a vysvětli proč. 
 

    Lyžař, lyže, zalyžovat si, vlek, lyžování, lyžařský 

    Vlek – nemá s ostatními slovy stejný kořen. 

   Letiště, letecký, letní, letuška, přilétnout, vzlétnout 

   Letní – má stejný kořen, ale nemá stejný význam. 

 

    

    6. Vymysli a zapiš slova příbuzná s daným kořenem:   

                      les                                           rod                                        lov 

 

                prales                                      rodina                                    lovit 

                  lesní                                         rodiče                                    lovec 

                  zalesnit                                   porodit                                  úlovek 

                  lesík                                        prarodič                                 lovecká 

 

7.  Mezi námi jsou ukryté dvojice příbuzných slov. Vypiš je: 

     cukrovinkasešithradnířezbářlavicedalekohledpodkovahradbytabulezásyp 

     učebnicecukrárnakovářskříňposypatvýhledoknopořezalchodníkpařezpřechod 

 

     cukrovinka – cukrárna, hradní – hradby, řezbář – pořezal,  

     dalekohled – výhled, podkova – kovář, zásyp – posypat, chodník - přechod 

 

     K jedné dvojici příbuzných slov vymysli a napiš věty: 

     K narozeninám jsem dostal nový dalekohled. 

     Z té rozhledny je krásný výhled. 
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