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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání 

Tematická oblast: Nauka o slově – pravopis související 

se stavbou slova a s tvořením slov 

Dle ŠVP 

Předmět: Český jazyk 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Pracovní list je určený k procvičování 

pravopisu souvisejícího se stavbou 

slova a s tvořením slov s důrazem 

na procvičování znalostí 

vyjmenovaných slov 

 

Klíčová slova: 
Vyjmenovaná slova, tvrdé y, měkké 

i, obojetné souhlásky 

Druh učebního 

materiálu: Pracovní list 

 
 
 
 
 
 
 



Psaní i/y po obojetných souhláskách 
 
 

1. Doplň správně i/y 

Pl_šový koberec, v_v_klaný kůl, ptačí b_dýlko, m_val hlad, nas_cený člověk, 

p_tná voda. 

M_slivec  v_střelil  a  znovu  nab_l  pušku.  Letní  houb_  b_vají   červ_vé . K  

ml_nu  jel_  voz_  s   p_tl_  ob_l_.  Z  les_ka  v_běhl_  mal_  král_ci.  Ps_k   v_skočil  

na  lav_ci.  Ve  sp_ži  b_la  v_rovnána  jabl_čka.  Vrátil_  jsme  se  z  cesty  nab_t_   

neob_čejn_m_  dojm_.  Nočním  mot_lům  říkáme  l_šaji.  P_lní  hospodáři  

nem_vají  na  pol_  p_r.  Při požáru  houkalo  několik  s_rén.  Záv_stivý  člověk  

nev_dí  práci  druhého,  v_dí  jen  jeho  velký  v_dělek.  Brz_čko  už budou  

z_mní  dny.  B_valé   ruz_yňské  letiště je přejmenováno na letiště Václava 

Havla.  

 

2.  Zdůvodni rozdíly v psaní těchto slov: 

 

býlí bílí 

nabýt nabít 

lyska líska 

mýt mít 

sýrový sírový 

výskat vískat 

slepýš slepíš 



Příklad: 

výt  (pes vyje) vít  (splétat věnce) 

 

3.  Napiš slova příbuzná k uvedeným vyjmenovaným slovům: 

 
bystrý  __________________________________________________________ 

blýskat se  _______________________________________________________ 

sýr    ____________________________________________________________ 

vysoký   _________________________________________________________ 

jazyk    __________________________________________________________ 

 
Příklad: 
Sypat      -      (sypký, zásyp, nasypat, zasypat, vysypat) 
 

4.  Najdi v textu chyby a tato slova napiš správně. Barevně označ     

slova vyjmenovaná a slova příbuzná.  

 
Na silvestra k nám přijel strý ček síkora. Sirovátka není chutná, ale je zdravá. Závystivý 

člověk  nevydí  práci druhého, vydí  jen jeho velký výdělek. Kouření  je škodliví a 

zdravý nebezpečný návik. Brzyčko se zase uvidíme. Bicí hodiny odbyly pátou. Dyabetici 

musí dodržovat přísnou dietu. Učili jsme se píseň Osyřelo dítě. Ve tmě jsem klopítl o 

pytel písku. Po silnici jeli automobily naložené pytli obilí. Zbišek je neobičejně dobrý 

lyžař. Peliněk je léčivá bylina.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


