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                                 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M  
                                             a slova příbuzná  
          
 
1.  Dopiš do rámečků chybějící vyjmenovaná slova po M a očísluj je     
      ve správném pořadí.                  
 
    MÝLIT SE         MY          SMÝKAT         MYŠ         ZAMYKAT        MÝT 
 
    CHMÝŘÍ          NACHOMÝTNOUT SE        HLEMÝŽĎ         DMÝCHAT 
 
 
 
 
2.  Najdi a vybarvi synonyma k těmto slovům, použij je ve větách: 

 

  smýkat                                                         rozfoukávat 
                         dmýchat                                                            klouzat 
 
 nachomýtnout se                              kácet                   vléct 
 
                       mýtit                                            objevit se 
 smýčit                                                                                       oprašovat 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.  Napiš co nejvíce příbuzných slov se slovy:   

myslit - __________________________________________________________ 

mýt - ____________________________________________________________ 

mýlit se - _________________________________________________________ 

 



4.  Ze slabik slož vyjmenovaná a příbuzná slova po M. 

  MY       U       KAT       VAL       MÝ        ZA        DLO       VA        OD    

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
5. Vymysli věty se slovy:     
     
my  - ____________________________________________________________ 

mi  -  ____________________________________________________________ 

mýt  -  ___________________________________________________________                    

mít  - ____________________________________________________________ 

mýval  - __________________________________________________________ 

míval   - __________________________________________________________ 

 
 
6.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ?    

 
                                                                                                                                      Počet chyb:         ch. 

                 0 – 3 chyby                                   4 a více chyb                              

prom__šlený plán nejm__lejší vzpom__nka nam__řila m__čem 

zam__chat karty zm__lila se nem__t peníze 

m__t se dobře hlem__ždí ulita m__jí se m__dlem 

dostali sm__k  nelži m__ usm__vat se 

svědom__tý žák přes den nezam__káme m__val se dobře 

zasněžená m__tina m__chá omáčku m__ jsme vyhráli 

um__tá m__stnost ochm__řená ptáčata zm__zela v m__ší díře 

to je nesm__sl vym__cený les sm__čka na tkaničce 

krtek je hm__zožravec dny rychle m__jí roztom__lé štěně 

m__cí prostředek m__t nádobí káně m__šilov 



                                       
                                VYJMENOVANÁ SLOVA PO M  
                                            a slova příbuzná  
          
 
1.  Dopiš do rámečků chybějící vyjmenovaná slova po M a očísluj je     
      ve správném pořadí.                  
 
   4MÝLIT SE       1 MY        10SMÝKAT       6MYŠ       9ZAMYKAT      2MÝT 
 
   12CHMÝŘÍ       13NACHOMÝTNOUT SE     7 HLEMÝŽĎ       11DMÝCHAT 
 
     3      MYSLIT                      5       HMYZ                      8          MÝTIT 
 
 
2.  Najdi a vybarvi synonyma k těmto slovům, použij je ve větách: 

 

  smýkat                                                         rozfoukávat 
                         dmýchat                                                            klouzat 
 
 nachomýtnout se                              kácet                   vléct 
 
                       mýtit                                            objevit se 
 smýčit                                                                                       oprašovat 
 
Smýkla se na kluzké podlaze a spadla. 

Kovář dmýchá do ohně dmýchadlem. 

Nachomýtla se při dopravní nehodě. 

Mýtí les 

Maminka smýčí celý byt. 

 

3.  Napiš co nejvíce příbuzných slov se slovy:   

myslit – vymyslet, zamyslit se, smysl, výmysl, nesmysl, myšlenka, přemýšlí  

mýt – umýt, smývat, umývárna, umyvadlo, mydlit, mýdlo, mycí, myčka 

mýlit se – zmýlit se, mýlka, omyl, neomylný, zmýlený 



4.  Ze slabik slož vyjmenovaná a příbuzná slova po M. 

  MY       U       KAT       VAL       MÝ        ZA        DLO       VA        OD      

  my, umyvadlo, mýdlo, mýval, umýval, zamykat, odmykat 

 
5. Vymysli věty se slovy:     
     
my  - ____________________________________________________________ 

mi  -  ____________________________________________________________ 

mýt  -  ___________________________________________________________                    

mít  - ____________________________________________________________ 

mýval  - __________________________________________________________ 

míval   - __________________________________________________________ 

 
 
 
6.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ?    

 
                                                                                                                                      Počet chyb:         ch. 

                 0 – 3 chyby                                   4 a více chyb                              

 
 

promyšlený plán nejmilejší vzpomínka namířila míčem 

zamíchat karty zmýlila se nemít peníze 

mít se dobře hlemýždí ulita myjí se mýdlem 

dostali smyk  nelži mi usmívat se 

svědomitý žák přes den nezamykáme míval se dobře 

zasněžená mýtina míchá omáčku my jsme vyhráli 

umytá místnost ochmýřená ptáčata zmizela v myší díře 

to je nesmysl vymýcený les smyčka na tkaničce 

krtek je hmyzožravec dny rychle míjí roztomilé štěně 

mycí prostředek mýt nádobí káně myšilov 
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