
Vyjmenovaná slova po M – 7. část 

 

Doplň řadu (napiš do sešitu) 

MY _________________ MYSLIT 

_________________ HMYZ _________________ 

HLEMÝŽĎ _________________  _________________ 

SMÝKAT  _________________ CHMÝŘÍ 

_________________  _________________ 

 

Napiš si do sešitu 

 

Příbuzná vyjmenovaná slova 

• mýt – mycí, myčka, umývat, umyvadlo, umývárna, mýdlo, mydlit, mydlář, mýval 

• myslit – mysl, myšlenka, pomýšlet, přemýšlet, vymýšlet, výmysl, úmysl, smysl, smýšlení, 

smyslný, nesmysl, nesmyslný, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivecký, 

myslivna 

• mýlit – mýlka, mylný, omyl, neomylný, zmýlit se, zmýlená 

• hmyz – hmyzí, hmyzožravý, hmyzožravec, odhmyzit 

• myš – myší, myšák, myška, myšina 

• hlemýžď – hlemýždí 

• mýtit – mýtina, vymýtit, vymycovat, mýto, mýtné, Vysoké Mýto 

• zamykat – odmykat, vymykat, výmyk 

• smýkat – smyk, smýčit, smyčka, smyčec, průsmyk, přesmyk, přesmyčka 

• dmýchat – dmychadlo, dmýchnout, rozdmýchat 

• chmýří – chmýříčko 

• nachomýtnou se – ochomýtat se 

• Litomyšl – litomyšlský 

 

Kterým slovům jsou příbuzná tato slova? (napiš do sešitu) 

např. smyk > smýkat; rozdmýchat > dmýchat 

myšák, omyl, myslivec, mýdlo, hmyzožravec, úmysl, průmysl, výmyk, smyčka, umyvadlo, 

mýtné, myčka, ochomýtat se, chmýříčko, průsmyk, myšlenka, mycí, mýtina, přemýšlet 



Místo čtení pro Vás Vaše paní učitelka Markéta připravila hezký pohádkový test. 

Napište si otázky a k nim správné odpovědi do sešitu a uvidíme, jaký máte 

přehled        

 

1. Princezna se zlatou hvězdou na čele se jmenovala: 

 a) Jasněnka  

 b) Lada  

 c) Klára  

 d) Popelka  

2. Kocour v: 

 a) sukních  

 b) botách  

 c) louži  

 d) okovech 

3. Mezi bratry Večernice nepatří: 

 a) Měsíčník  

 b) Polárník  

 c) Slunečník  

 d) Větrník  

4. Bratr Bolka byl: 

 a) Pepa 

 b) Kolek  

 c) Kulík  

 d) Lolek 

5. Vochomůrka bydlel s: 

 a) Křemíkem  

 b) Rákosníčkem  

 c) Česílkem  

 d) Křemílkem  



 

6. Amálka byla: 

 a) princezna  

 b) víla  

 c) čarodějnice  

 d) vědma  

7. Maková panenka měla: 

 a) červenou sukni  

 b) bílou sukni  

 c) zelenou sukni 

 d) kalhoty 

8. Pes Macha a Šebestové 

 a) Maxipes Fík 

 b) Alík 

 c) Jonatán 

 d) Buml 

9. Sněhurka bydlela u: 

 a) sedmi trpaslíků  

 b) u šesti trpaslíků  

 c) u pěti trpaslíků  

 d) u zvířátek 

10. Pojďte pane budeme ... 

 a) si psát  

 b) se smát  

 c) se bát  

 d) si hrát 

 

 


