Nakonec jsme zkušení myšáci, tak se pustíme do vyjmenovaných slov
po písmenkách v a z. A vezmeme to z jedné vody načisto:

Opakujeme: vy, vysoký, vydra,
výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat,
povyk, vyžle, výheň, slova
s předponou vy – vý
Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně
Přidáme si:
cavyky(průtahy, drahoty), kavyl
(stepní tráva), vyza ( ryba podobná
jeseteru), Výtoň, Vyškov,
Vyžlovka, Vyšehrad, Vysočany
(obce, nebo jejich části)

Dáváme pozor na psaní:
výr (sova)
x
vír (kruhový pohyb)
výt (projev hlasu)
x
vít ( věnečky z pampelišek)
výskat (křičet)
x
vískat (se někomu ve vlasech)
vyset (rostliny)
x
viset (na zdi)
výška ( rozměr)
x
vížka ( věžička na domě)
zvyklá (na něco)
x
zviklá ( sloveso, 3.os. č. j.)
vyla ( křičela)
x
vila (dům), víla (pohád. bytost)
vysutý (posunutý dopředu) x visutý (zavěšený)
brzy
x
brzičko
nazývat se (jmenovat se) x
nazívat se (často zívat)
Slovesa bez předpony vy: vidět, viset, vinit, vinout, viklat

1. Doplňte správné i, í nebo y,ý:
město V__škov, nadmořská v__ška, v__sící prádlo, vzdušný v__r,
v__v__klaný zub, obv__něná žena, štíhlá v __žka na kostele,
neobv__klé v__šiny, v__setý hrách, sova v__r, v__dlička a nůž, malá
v__ska, zv__klá na dobrou vodu, zv__šené v__daje, neobyčejný
zv__k, sluneční v__heň na poušti, rozžv__kat žv__kačku, v__soký
v__kýř, přev__šovat obzor, v__diny nové v__ly, V__šerad a
V__nohrady, v__sutý most nad řekou, přev__slý břeh, naz__vej ho
pravým jménem, přišla brz__čko, horská v__ška, hlasitý pov__k, mísa
v__šní, v__tání v__těze, V__ktor, V__t a V__lém, nepřev__chovaný
pes, z__val únavou, v__konný v__bor
2. Do řádku vepište slova s příbuznou předponou např. vyvézt –
převést, zavézt, přivézt, odvézt, dovézt
výběr____________________________________________________
východ__________________________________________________
vyrůst___________________________________________________
vycvičit__________________________________________________
vynikat__________________________________________________
vysílat___________________________________________________
výroba___________________________________________________
výsledek_________________________________________________

1.
město Vyškov, nadmořská výška, visící prádlo, vzdušný výr,
vyviklaný zub, obviněná žena, štíhlá vížka na kostele, neobvyklé
výšiny, vysetý hrách, sova výr, vidlička a nůž, malá víska, zvyklá na
dobrou vodu, zvýšené výdaje, neobyčejný zvyk, sluneční výheň na
poušti, rozžvýkat žvýkačku, vysoký vikýř, převyšovat obzor, vidiny
nové vily, Vyšerad a Vinohrady, visutý most nad řekou, převislý břeh,
nazívej ho pravým jménem, přišla brzičko, horská výška, hlasitý
povyk, mísa višní, vítání vítěze, Viktor, Vít a Vilém, nepřevychovaný
pes, zíval únavou, výkonný výbor
2. zvládnete, myšata, určitě bez pomoci
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