
Český jazyk – 8.třída (2. – 6.11.) 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA - PŘEHLED: 

Přehled vyjmenovaných slov po B 

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, 

Přibyslav  

Přehled vyjmenovaných slov po L 

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš. 

Přehled vyjmenovaných slov po M 

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, zamykat, smýkat, mýtina, chmýří.  

Přehled vyjmenovaných slov po P 

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit 

se, čepýřit se 

Přehled vyjmenovaných slov po S 

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat 

Přehled vyjmenovaných slov po V 

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý- 

Přehled vyjmenovaných slov po Z 

brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 

 

 

 

 

 

 

 



VYJMENOVANÁ SLOVA – PROCVIČOVÁNÍ 

 

B. b_lá mlha, b_tva na Moravském poli, b_dlím ve městě, strakatý b_ček, 

vaječný b_lek, b_lá skříň, horská b_střina, rozb_tá karab_na, zlob_m se na tebe, 

neslíb_l nic, staré b_dliště, b_linkový čaj, liška B_strouška, pěkný slab_kář, 

zaseté ob_lí, slunný b_t, tvoje bab_čka, léčivé b_liny, z Přib_slavi, zb_tek 

chleba, nezpůsob_l škodu, ob_čejný sešit, zelená kob_lka. 

 

L. l_ška B_strouška, vel_ká lampa, strom l_pa, poraněné l_tko, sl_šela jsem 

L_bora, nejbl_žší ml_n, sestra Ol_na, venku se bl_skalo, neupl_nula ani hodina, 

bl_skavé předměty, l_žuj opatrně, miminko vzl_kalo, l_tostivá L_da, kl_če od 

domu, l_ný Honza, starý ml_nář, vel_ké oči, nedosl_chavý dědeček, nepl_tvej 

potravinami, pes se l_sá, kočka si l_že tlapky. 

 

M. um_vadlo, m_stní ob_vatel, m_lá mam_nka, dávná m_nulost, těžký 

prům_sl, usm_vá se na mě, m_je nádobí, velká m_stnost, čerstvá om_tka, 

zam_chej polévku, spolužák M_rek, m_rný svah, m_slivecká puška, vym_šlet 

pohádky, užitečný hm_z, skvělá m_šlenka, hlem_ždí ul_ta, neum_me zpívat, 

malá m_ska je m_stička, m_sto ve vlaku, velký nesm_sl, b_lé m_šky. 

 

P. netop_ří tělo, hraju si na p_sku, p_tel brambor, trn p_chá, slep_me pap_r 

lep_dlem, včely sb_rají p_l, malá op_ce je op_čka, p_šný jako páv, brněnský 

p_vovar, koňské kop_to, velké p_smeno, p_lná studentka, plachý slep_š, p_tlák 

v lese, rosa se třp_tila, načep_řený krocan, látkový p_tlík, výletníci klop_tali, 

nap_š dop_s, časop_sy a noviny, pop_navá rostlina, koup_t si p_tlík bonbónů, 

na poli roste p_r, heboučké p_rko, p_škotové těsto, p_skni na něho. 

 

S. s_té jídlo, s_chravý podzim, můj s_novec, s_n us_ná sám, malá s_ň je s_ňka, 

s_lonová taška, s_slí doupě, vys_chá mu v ústech, s_kora koňadra, je rozdíl 

mezi Měs_cem a měs_cem, os_pal se vyrážkou, s_rová mrkev, m_š má ráda 

s_r, volejbalová s_ť, pl_sňový s_r, staré s_dl_ště, máš vel_kou s_lu, zas_pat 

díru, nos_t batoh, s_pký p_sek, kval_tní s_rečky, prádlo us_chá, s_lný chlap_k, 

s_pký p_sek, us_chající tráva. 



V. v_strašený pes, stará v_dlička, můj zlozv_k, v_tat bab_čku, malá v_ska, v_dět 

v_nohrad, skok do v_šin, pán z V_sočan, vlk v_je, nové prav_tko, v_soká věž, 

v_rábět hračky, neobv_klý stav, zv_kal si těžko, dobře v_dět, řeka V_dra, zimní 

v_prodej, l_dový v_pravěč, nejv_šší hora, školní v_let, v_borná polévka, 

v_borný student, těžké v_ko, oční v_čko, nepov_kuj, spravený v_tah, dnešní 

nov_ny, v_r je sova, vodní v_r, táhlá v_šina. 

 

Z. letiště v Praze-Ruz_ni, brz_čko, mlsný jaz_ček, z_mní oblečení, dvojjaz_čná 

v_chova, vyz_vat na souboj, oz_val se hluk, jaz_k jako břitva, naz_vá se 

L_tom_šl, z_tra nebo poz_tří nebo popoz_tří, nez_vej, cizí jaz_k, ruz_ňské 

letiště, podz_mní v_tr, český jaz_k, jaz_kovědec, rozepnutý z_p, rozb_tá z_dka, 

basketbal_sta Z_dek, z_mní radovánky, hlas_tá muz_ka, nastala z_ma, dost 

jsem se naz_val, v_sej ob_lí na podz_m, z_skala jsem první cenu. 


