Milá myšata, už jsme v polovině , tak teď zvládneme všecko bez
zádrhelů!
Opakujeme:
pytel, pysk,
slepýš, pyl,
klopýtat,
zpytovat,
pýr, pýřit se,
se,

Pýcha,
netopýr,
kopyto,
třpytit se,
pykat,
čepýřit

Chropyně(obec), Spytihněv (klučičí jméno)

Dáváme pozor při psaní:
Pýcha (pyšná myš)
Zpychnout (být moc pyšný)
Slepýš (křehký plaz)
Pyl (květový prášek)
Opylovat (květy)
Pykat ( nést trest)
Pýchavka (houba)

x
x
x
x
x
x

píchá (bodá)
spíchnout (rychle ušít)
slepíš ( něco lepidlem)
pil ( bumbal)
opilovat (nehty, železo)
pikat ( v dětské hře)

A teď honem procvičovat…
1. Doplňte správné i,í nebo y, ý:
P__cha předchází pád. Píchá mě v boku. Teta mně sp__chla šaty moc
narychlo. Všichni zp__tovali své svědomí. Chlapci se učili op__lovat
kovy p__lníkem. Třp__tivý diamant zářil na krku herečky. Eman
zp__chl a zhloupl. Kačena byla u rybníka celá rozčep__řená. Zloděj si
odp__kal své klop__tnutí. P__chavka je dobrá jedlá houba. Ty jsi ale
čertovo kop__tko. P__r se na poli těžko likviduje. Na zahradě kvetou
p__voňky. Děti si hrály na p__sku. Zuzana se zachovala jako
strašp__tel. Karlík se zap__řil studem před maminkou. Včela
a čmelák patří mezi nejdůležitější op__lovače rostlin. Zaječí p__sk je
rozpůlený. Honzův p__skot se rozlehl dodaleka.
2. Podtrhněte modře příbuzná slova od pýcha, zeleně od třpytit se,
červeně od pytel a žlutě od kopyto:
kopýtko

třpytka

zpychnout

přepych

strašpytel

pytlík

lichokopytník

třpytivý

pýchavka

třpyt

pytlovina

kopytník

pyšnit se

zatřpytit se

třpytný

sudokopytník

přepychový

pytlák

pych

pytlačení

Přesvědčme se o správnosti, jen pro pořádek:
1.
Pýcha předchází pád. Píchá mě v boku. Teta mně spíchla šaty moc
narychlo. Všichni zpytovali své svědomí. Chlapci se učili opilovat
kovy pilníkem. Třpytivý diamant zářil na krku herečky. Eman zpychl
a zhloupl. Kačena byla u rybníka celá rozčepýřená. Zloděj si odpykal
své klopýtnutí. Pýchavka je dobrá jedlá houba. Ty jsi ale čertovo
kopýtko. Pýr se na poli těžko likviduje. Na zahradě kvetou pivoňky.
Děti si hrály na písku. Zuzana se zachovala jako strašpytel. Karlík se
zapýřil studem před maminkou. Včela a čmelák patří mezi
nejdůležitější opylovače rostlin. Zaječí pysk je rozpůlený. Honzův
pískot se rozlehl dodaleka.

2. Podtrhněte modře příbuzná slova od pýcha, zeleně od třpytit se,
červeně od pytel a žlutě od kopyto:
kopýtko

třpytka

zpychnout

přepych

strašpytel

pytlík

lichokopytník

třpytivý

pýchavka

třpyt

pytlovina

kopytník

pyšnit se

zatřpytit se

třpytný

sudokopytník

přepychový

pytlák

pych

pytlačení
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