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

my, mýt, myslit, 

mýlit se, zamykat, hmyz, 

myš, hlemýžď, mýtit 

smyk, chmýří, Litomyšl 

 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

mýt……………………………………………………………………………….. 

myslit……………………………………………………………………………... 

zamykat…………………………………………………………………………… 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

průsmyk, smyčec, smyčka, smýčit:  ____________ 

omyl, mýlka, zmýlit se, neomylný: ____________ 

mýtina, vymýtit, mýtné, Vysoké Mýto: _______________ 

 

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

Fotbalový m__č, um__t nádobí, pomalý hlem__žď, usm__vat se, m__rný svah, 

dom__šlivý člověk, m__dlová bublina, podej m__ ruku, velký om__l, bílá 

om__tka, hm__zožravec, m__ší kožíšek, housle a sm__čec, m__rný vítr, mladý 

m__slivec, čisté um__vadlo, pověst o Ječm__nkovi, dobrá m__šlenka,          

m__ všichni, kovové m__nce, prosluněná m__tina, nová m__čka, Litom__šl. 

 

5. Přeškrtněte slova, která nejsou příbuzná: 

Mýt, umýt, umlít, smýt, vymýt, mydlit se, myješ, myjeme, míváme. 

Mýlit se, mydlit se, omyl, umyl, zmýlit se, neomylný, milý, pomýlený. 

 



 

ŘEŠENÍ 

2. Napište příbuzná slova k vyjmenovaným slovům: 

Mýt: umyvadlo, umýt, mydlit, namydlit, mýdlo, mydlinky, myčka, omýt, smýt, 

mycí, umývárna, mýval (medvídek)… 

Myslit: vymyslet, zamyslet se, myšlenka, výmysl, přemýšlet, myslivec, 

průmysl, Přemysl, zlomyslný, pomyšlení, smysl… 

Zamykat: zamykání, odemykat, vymykat se, výmyk, nedomykavost. 

 

3. Napište ke slovům příbuzným slovo vyjmenované: 

průsmyk, smyčec, smyčka, smýčit: smyk 

omyl, mýlka, zmýlit se, neomylný: mýlit se 

mýtina, vymýtit, mýtné, Vysoké Mýto: mýtit 

 

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

Fotbalový míč, umýt nádobí, pomalý hlemýžď, usmívat se, mírný svah, 

domýšlivý člověk, mýdlová bublina, podej mi ruku, velký omyl, bílá omítka, 

hmyzožravec, myší kožíšek, Milan a Přemysl, housle a smyčec, mírný vítr, 

mladý myslivec, čisté umyvadlo, pověst o Ječmínkovi, dobrá myšlenka, my 

všichni, kovové mince, prosluněná mýtina, nová myčka, Litomyšl. 

 

 

5. Přeškrtněte slova, která nejsou příbuzná: 

Mýt, umýt, umlít, smýt, vymýt, mydlit se, myješ, myjeme, míváme. 

Mýlit se, mydlit se, omyl, umyl, zmýlit se, neomylný, milý, pomýlený. 

 

 


