
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 3. 

Procvičování vzdělávacího celku: Vyjmenovaná slova po P – řada, slova příbuzná 

 

1. Spoj vyjmenované slovo s jeho významem, řadu vyjmenovaných slov se nauč 

zpaměti. 

 

pýcha     druh trav (plevele) 

 

pytel      malý létající savec  

 

pysk     lesknout se, zářit 

 

netopýr    město v okrese Kroměříž  

 

slepýš     povýšenost, přílišné sebevědomí, samolibost, hrdost  

 

pyl     přemýšlet o své vině, mít výčitky svědomí 

 

kopyto    nést trest za své chyby, trpět 

 

klopýtat    jemný prášek v květech rostlin  

 

třpytit se    obal na sypký, kusový a jiný materiál 

 

zpytovat    vrávoravě se pohybovat, zakopávat  

 

pykat     zakončení nohou některých savců  

 

pýr     město ve Zlínském kraji poblíž Napajedel  

 

pýřit se    část úst nebo tlamy, ret  

 

čepýřit se    beznohý plaz podobný hadu  

 

Chropyně    červenat se, rdít se  

 

Spytihněv    čechrat si peří, zlobit se 

  

 

 



2. Mezi příbuznými slovy na řádku najdi „vetřelce“, který nepatří ke stejnému 

vyjmenovanému slovu jako ostatní, škrtni ho, zbývající slova v řádku pak zapiš do 

Myšky na str. 16 ke slovu, ke kterému jsou příbuzná. 

 

netopýří, ptakopysk, netopýrek 

pyskatý, pytlík, pytlíček, pytlovina, pytlák, pytlačit, pytláctví, strašpytel 

slepýší, slepýšek, opylený 

pyšný, pyšně, pyšnit se, pytlák, zpychnout, pýchavka, přepych, hrdopýšek 

pytlák, pyskatý, ptakopysk 

pylový, pytláctví, opylovat, opylený, opylovač 

 

3. Přečti si článek „Budeme mít týpí!“ v učebnici na str. 12. Zeleně podtržená tvary 

vyjmenovaných slov nebo slova příbuzná vypiš do tabulky ke správnému 

vyjmenovanému slovu. 

 

pýcha pytel pysk netopýr slepýš pyl 

pýchou pytláky pyskatou netopýry slepýše opylovače 

zpychli pytlíku pysk netopýřím  opylují 

pýchou napytloval    pylu 

 pytlů     

 pytloviny     

 pytlem     

 

4. Nastuduj si žlutou tabulku v učebnici – str. 12 cv. 3. Poté doplň ke každému ze 

slov slovo z nápovědy a dopiš ho na linku. 

 

pýcha  namyšlenost   píchá  jehla 

na pysku na rtu   na písku si hrají   

pyl  na květu  pil  limonádu   

opylovat květy    opilovat železo   

slepýš  se plazí  slepíš  lepidlem   

 

Samostatná práce v pracovním sešitě  

- str. 10 – dokončit (na středu 29. 4.) 

- str. 11 – cv. 1, 2, 3 (na pondělí 4. 5.) 

 

Vypracovala: Magdaléna Koukalová 


