
 

  

ČESKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK 

VYJMENOVANÁ SLOVA S Y/Ý PO B 
PRACOVNÍ LIST 

1. Seřaď vyjmenovaná slova tak, jak jdou správně 
za sebou. 

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

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

5. _____________ 

6. _____________ 

7. _____________ 

8. _____________ 

9. _____________ 

10. _____________ 

11. _____________ 

12. _____________ 

13. _____________ 

14. _____________ 

2. Rozlušti přesmyčky. 

NYBLIA  ____________ 

AOKYBL  ____________ 

LBVAOYTE ____________ 

JEYČBO  ____________ 

ASBYPŘILV ____________ 

ÁBETKNY ____________

 



  

3. Doplň vyjmenovaná slova a vyřeš tajenku. 

      

   B  B 

K  B  L  

 B    B 

  D T N  

 V  R  K 

      

 T T    

      

      

Tajenka: _____________ 

4. Napiš k obrázku vyjmenované slovo a k němu vymysli 
slovo příbuzné. 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 
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5. Vybarvi vždy stejnou barvou slovo vyjmenované 
se slovem příbuzným. 

BYSTRÝ 

OBYČEJ 

PŘIBYSLAV 

OBYVATEL 

BÝT 

NÁBYTEK 

BYDLIT 

BYT 

DOBYTEK 

 

BYTNÁ 

OBYVATELSTVO 

NÁBYTKOVÝ 

OBYČEJNÝ 

ABYCH 

PŘIBYSLAVSKÝ 

BYDLIŠTĚ 

DOBYTČÍ 

BYSTŘINA 

 

 

 

 

6. Doplň i/í, y/ý. 

Sb__ral ovoce, chov dob__tka,  odb__lo poledne, odb__l míček, b__lá 
křída, zlob__vý pes, zb__tek bábovky, ob__vatelstvo, starob__lé 
město,  žab__nec, holub__nky, hb__tý chlapec, b__střina, b__tva 
u Přib__slavi, b__lý kůň, b__lá čtvrtka, lehce nab__l, lehce pozb__l, 
b__valé b__dliště, sb__rka krab__ček, nejb__střejší žák, ab__s neb__l 
b__t, ob__vací pokoj, zralé ob__lí, b__valé roky, b__lá kab__na, hrát 
vyb__jenou, nab__l znalosti. 
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7. Slova z hvězdiček doplň do vět. 

 

 

 

 

 

Žák ____________ domácí 
úkol. 

Tatínek ____________ hřebík. 

Ota si ____________ mobil. 

____________ mi kousek 
svačiny. 

____________ psa. 

 

Maminka ____________ 
na váze. 

Teta u nás ____________ celý 
den. 

____________ dvanáctá hodina. 

Chlapec ____________ nové 
dovednosti. 

             

ODBILA  
NABIL  ZBYL  

ZBIL 

POBYLA  

UBYLA  NABYL 

PŘIBIL  

ODBYL 
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8. Doplň i/í, y/ý. 

Bab__čka b__la v zahradě. 
Líb__l se mi květinový 
záhon. B__dlíme v novém 
b__tě. Zb__lo mu hodně 
hraček. Na věži b__jí hodiny. 
Teta má nový b__t. B__val 
jsi u strýce na horách? To je 
neob__dlená chata. Zb__něk nasb__ral v lese b__liny. Gáb__na 
b__dlí v Brně. Doma dodržujeme vánoční ob__čeje. Ota pob__zí koně 
b__čem, ale neb__je je. Sněhu pomalu přib__vá. Přib__slav je název 
města. Mnoho ob__vatel b__dlí v nových b__tech. Rozb__té koleno 
obvázala bab__čka Zb__škovi b__lým kapesníkem. Po nové hračce 
zb__la jen prázdná krab__čka. Odstěhoval se z Velké B__střice. Naši 
předci stavěli b__telně. Na zápraží přib__há b__lá i černá kočička 
ke své misce s mlékem. Musíš b__t zdravá jako ryb__čka. Dostal jsem 
neob__čejnou nab__dku. Na matematických soutěžích by měli b__t 
jen b__stří žáci. Kdyb__ neb__lo kdyb__, neb__ly b__ chyby. 

9. Doplň do vět slova z nápovědy, nezapomeň do slov 
doplnit i/í, y/ý. 

Koupili jsme si nový _________. Rodiče do něho koupili nový 
_________. Maminka koupila _________. Tatínek je bude _________ 
do zdí, aby mohl pověsit obrazy. Strýček nám krásně _________ 
všechny zdi. Brzy se přijede za námi podívat _________. _________ 
u nás celý týden. Všichni si přejeme, aby se jí náš nový _________ 
_________. 

Nápověda: b__t, líb__l, bab__čka, b__t, hřeb__ky, náb__tek, 
přib__jet, vyb__lil, pob__de. 
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10. Slova si vystříhej. Pak si s nimi můžeš zahrát pexeso. 

BÝT BÝT BYDLIT 

BYDLIT OBYVATEL OBYVATEL 

BYT BYT PŘÍBYTEK 

PŘÍBYTEK NÁBYTEK NÁBYTEK 

DOBYTEK DOBYTEK OBYČEJ 

OBYČEJ BYSTRÝ BYSTRÝ 

BYLINA BYLINA KOBYLA 

KOBYLA BÝK BÝK 

BABYKA BABYKA PŘIBYSLAV  

PŘIBYSLAV    
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