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1. Zopakujte si vyjmenovaná slova po L a přepište je do sešitu. 

slyšet, mlýn, blýskat se, 

polykat, plynout, plýtvat, plyn, 

lýko, lýtko, lyže, 

vzlykat, plyš, lysý, pelyněk 

 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

mlýn……………………………………………………………………………… 

lyže……………………………………………………………………………...... 

plyn……………………………………………………………………………...... 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

lýkožrout, lýkovec, lýčí:  ____________ 

lysina, lyska, Lysá: ____________ 

blýskavice, blyštět se, blýskavý: _______________ 

 

4. Zdůvodněte pravopis a doplňte do slov správné  i, í/y, ý. 

Starý ml__n, nevl__dné počasí, pl__šový medvídek, zabl__sklo se, ml__t obilí, 

zdatný l__žař, rozl__té mléko, rozkvetlá l__pa, bl__skavý kamínek, skořicové 

l__vance, čas pl__nul, kotl__k guláše, L__bor a L__da, moderní pl__nárna, 

nové l__že, sladké kobl__hy, nepl__tvej silami, nedosl__chavý dědeček, 

l__dové písně, l__sovat ovoce, l__tkový sval, l__ščí ohon, posl__šte novinu. 

 

5. Přeškrtněte slova, která nejsou příbuzná: 

Slyšet, slyším, uslyšet, s liškou, neslyšně, slyšící, odlišný, slyšte. 

Plynout, plynulý, plynový, plíny, plynojem, plíseň, oplývat, pytlíček. 

 



ŘEŠENÍ 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

Mlýn: mlynář, mlynářka, mlýnice, mlýnek 

Lyže: lyžař, lyžařka, lyžařský, lyžování, lyžovat 

Plyn: plynárna, plynný, plynojem, plynoměr, plynový 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

lýkožrout, lýkovec, lýčí: lýko 

lysina, lyska, Lysá: lysý 

blýskavice, blyštět se, blýskavý: blýskat se 

 

4. Zdůvodněte pravopis a doplňte do slov správné  i, í/y, ý. 

Starý mlýn, nevlídné počasí, plyšový medvídek, zablýsklo se, mlít obilí, zdatný 

lyžař, rozlité mléko, rozkvetlá lípa, blýskavý kamínek, skořicové lívance, čas 

plynul, kotlík guláše, Libor a Lída, moderní plynárna, nové lyže, sladké koblihy, 

neplýtvej silami, nedoslýchavý dědeček, lidové písně, lisovat ovoce, lýtkový 

sval, liščí ohon, poslyšte novinu 

 

5. Přeškrtněte slova, která nejsou příbuzná: 

Slyšet, slyším, uslyšet, s liškou, neslyšně, slyšící, odlišný, slyšte. 

Plynout, plynulý, plynový, plíny, plynojem, plíseň, oplývat, pytlíček. 

 


