
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 3. 

Procvičování vzdělávacího celku: Vyjmenovaná slova po P – slova příbuzná 

 

1. Vylušti v přesmyčkách příbuzná slova ke slovům PYL, KOPYTO, KLOPÝTAT, 

TŘPYTIT SE, nová slova přepiš do PS Myšky na str. 16 a 17. 

 

PÝT KO KO PÝT TÍ NU KLO  PÝT KLO NOUT 

TŘPY VÝ TI PY O VAČ LO LO VÝ PY 

PÝT KLO NOUT NE KO NÍK PYT TI TŘPY VĚ 

O LE PY NÝ KA TŘPYT PY O VAT LO 

 

2. Spoj příbuzné slovo s vyjmenovaným slovem a poté slova přepiš do PS Myška. 

 

ZPYTOVAT 

 

nevyzpytatelně    odpykat    zpytavě    zpytování    odpykávat    pykání    jazykozpyt 

 

PYKAT 

 

3. Co víš o pýru? Přečti si krátký článek, podtržená slova si opiš do Myšky jako 

slova příbuzná ke slovu PÝR. 

 

 

Pýr je rozšířen na celé severní polokouli. Roste v nížinách i 

ve vyšších polohách. Lidově se mu říká pýřavka. Najdeme 

ho na loukách, při cestách, na neopracovaných místech, i na 

polích jako houževnatý plevel. Pokud je záhon na zahrádce 

zarostlý pýrem, říkáme, že je zapýřený. Pýr je však nejen 

vytrvalý plevel, ale jeho několik metrů dlouhý, bohatě 

rozvětvený kořen – oddenek – má léčivé účinky. 

 

 



 

4. Na každém řádku najdi vetřelce, který nepatří ke stejnému vyjmenovanému slovu 

jako ostatní slova. Vyškrtni ho a zbylá slova přepiš do Myšky. 

pýření – čepýření – zapýřit se 

rozčepýřit se – rozčepýřený – pýření – načepýřený – načepýřit se 

 

5. Vybarvi obrázek podle pokynů: 

- slova příbuzná ke slovu PÝCHA červeně 

- slova příbuzná ke slovu PYTEL zeleně 

- slova příbuzná ke slovu NETOPÝR žlutě 

- slova příbuzná ke slovu PYL růžově 

- slova příbuzná ke slovu TŘPYTIT SE oranžově 

- slova příbuzná ke slovu KOPYTO modře 

- slova příbuzná ke slovu ZPYTOVAT fialově 

 

 

 

6. Samostatná práce v pracovním sešitě - str. 13 

Vypracovala: Magdaléna Koukalová 


