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                                VYJMENOVANÁ SLOVA PO V  
                                           a slova příbuzná 

 
1.  Která vyjmenovaná slova po V se skrývají v rébusech?  
 
              6. VS po V                             10. VS po V                              7. VS po V                            11. VS PO V 

     

              KYSOVÝ                                    TYZVAK                                    SÝKVAT                                   VYLEŽ 

 

      VY + DRAK – K = _____________________________ 

      PORÝT – PO – R + V =  ___________________________ 

 

2.  Užij tato slova ve větách: 

     vyžle – _______________________________________________________ 

     povyk – _______________________________________________________ 

     výheň - _______________________________________________________ 

 

3.  Najdi a zařaď příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

DOZVYKUPOVÝŠITNAODVYKATZEMIVÝŠKALAZLOZVYKŮZNEJVYŠŠÍPOZAVÝTDOZAVÝSKNOUTÉ 

VZZVYKLÁMEVYKÁVAVYSOČINAMNEPOVYKUJNÁVYKZVÝŘÍPROVYSOKOŽVÝKALMEZVÝŠENÍOB 

 

                         vysoký                                                                 zvykat 

 

 

          
   
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Vyber správná slova do vět:     
 
výt x vít ,  výr x vír ,  výška x vížka ,  výskat x vískat ,  vyděl x viděl ,  vyset x viset 
 
Z rozhledny dobře __________ do kraje. Děti na hřišti hlasitě ______________. 

Spravují __________ kostela. Slyšel jsem houkání _______. Děvčata _________ 

věnečky z pampelišek. Babička ___________ vnučce vlasy. Košile ___________  

na ramínku. Učili se skákat do ___________.Chystá se ____________ hrášek do 

záhonu. Vzdušný _______ odnesl spadané listy. Pes začal žalostně __________. 

___________ číslo čtyřicet pěti.  

 
5.  Vybarvi zeleně slova s předponou, škrtni slova, která předponu nemají. 
      Nezapomeň vepsat -i, -y. 

  v__dlička      v__robek      v__mluva      v__tat      v__řešit      v__těz     v__sí    

  v__skok      v__dět      v__jížďka       v__právět      v__čko       v__mysl      v__ník  

  v__klat       v__vézt      v__lomit       v__hled       v__chřice      v__počet      v__tr 

 
6.  Zvládneš  doplnit  - i, -y ?    
 

             

             0 – 3 chyby                                   4 a více chyb                                                                

telev__zní nov__ny to je jen v__mluva v__set na hřeb__ku 

to je vaše v__na nejsem na to zv__klý zav__la bolestí 

v__soká budova trhat v__no na v__nici ulov__t zv__ře 

plastové v__čko v__seté ob__lí v__dří a v__ří mláďě 

pov__kování diváků dospělým v__káme radostné přiv__tání 

vana v__řivka rozv__klaná židle nouzový v__chod  

s__lný v__tr v__ to nev__díte nejv__šší strom 

žalostné v__tí starodávné zv__ky v__klíčený hrášek 

v__malovat v__kres v__léčit v__rózu zv__tězit v soutěži 

v__žlovitá postava větrný v__r nev__skejte tolik 

v__ra v Boha přežv__kat  potravu sv__tící sv__cen 



                             VYJMENOVANÁ SLOVA PO V  
                                           a slova příbuzná 

 
1.  Která vyjmenovaná slova po V se skrývají v rébusech? 
 
              6. VS po V                             10. VS po V                              7. VS po V                            11. VS PO V 

              ŽVÝKAT                     POVYK                      VYDRA                      VÝHEŇ 

              KYSOVÝ                                    TYZVAK                                    SÝKVAT                                   VYLEŽ 

            VYSOKÝ                      ZVYKAT                     VÝSKAT                      VYŽLE 
 
      VY + DRAK – K =  VYDRA 

      PORÝT – PO – R + V =  VÝT 

 

2.  Užij tato slova ve větách: 

     vyžle –  Hubenému člověku se říká vyžle. 

     povyk –   Zaslechli jsme povyk dětí. 

     výheň -   Rozpálil železo ve výhni. 

 

3.  Najdi a zařaď příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

DOZVYKUPOVÝŠITNAODVYKATZEMIVÝŠKALAZLOZVYKŮZNEJVYŠŠÍPOZAVÝTDOZAVÝSKNOUTÉ 

VZZVYKLÁMEVYKÁVAVYSOČINAMNEPOVYKUJNÁVYKZVÝŘÍPROVYSOKOŽVÝKALMEZVÝŠENÍOB 

 

                         vysoký                                                                 zvykat 

                      výška                                                              zvyk 

              nejvyšší                                                                                 odvykat       

            povýšit           vysoko                                             zlozvyk 

               vysočina        zvýšení                                              návyk          zvyklá  
   
 
 
 
 
 
 
 



4.  Doplň správná slova do vět:     
 
výt x vít ,  výr x vír ,  výška x vížka ,  výskat x vískat ,  vyděl x viděl ,  vyset x viset 
 
Z rozhledny dobře viděl do kraje. Děti na hřišti hlasitě výskají. Spravují vížku 

kostela. Slyšel jsem houkání výra. Děvčata vijí věnečky z pampelišek. Babička 

víská vnučce vlasy. Košile visí na ramínku. Učili se skákat do výšky. Chystá se 

vyset hrášek do záhonu. Vzdušný vír odnesl spadané listy. Pes začal žalostně 

výt. Vyděl číslo čtyřicet pěti.  

 
5.  Vybarvi zeleně slova s předponou, škrtni slova, která předponu nemají. 
      Nezapomeň vepsat -i, -y. 

     vidlička        výrobek       výmluva       vítat       vyřešit       vítěz       visí    

     výskok       vidět       vyjížďka        vyprávět        víčko       výmysl        viník  

     viklat        vyvézt        vylomit        výhled        vichřice       výpočet        vítr 

      

6.  Zvládneš  doplnit  - i, -y ?    
 

             

             0 – 3 chyby                                   4 a více chyb                                                                

 
 

televizní noviny to je jen výmluva viset na hřebíku 

to je vaše vina nejsem na to zvyklý zavyla bolestí 

vysoká budova trhat víno na vinici ulovit zvíře 

plastové víčko vyseté obilí vydří a výří mláďě 

povykování diváků dospělým vykáme radostné přivítání 

vana vířivka rozviklaná židle nouzový východ  

silný vítr vy to nevidíte nejvyšší strom 

žalostné vytí starodávné zvyky vyklíčený hrášek 

vymalovat výkres vyléčit virózu zvítězit v soutěži 

vyžlovitá postava větrný vír nevýskejte tolik 

víra v Boha přežvýkat  potravu svítící svícen 
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