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ŘADA VYJMENOVANÝCH SLOV

• být – bydlit – obyvatel – byt,

• příbytek – nábytek – dobytek – (zbytek),

• obyčej – bystrý - bylina – kobyla – býk,

• Přibyslav

• Babyka – Zbyněk – Zbyšek – Bydžov 

Uvnitř těchto slov píšeme Y po B



BÝT

• sloveso s významem existovat, žít

• má různé tvary a slova příbuzná:

bývat, byl, bych, byste, by, dobýt (něco získat), bytí, bytost, …

!!! Bít = tlouci někoho, 

odbít = zvon na věži, 

nabít = dát do zbraně náboje, nabít baterie

přibít = přitlouct hřebíkem



BYDLIT, OBYVATEL, BYT

• Mají společného to, že je spojuje význam bydlení

bydliště, obydlí, dobré bydlo, bydlení

obyvatelstvo, obývací pokoj, obývat

ubytovat, bytový, bytná, ubytování

!!! Bidlo = dlouhá tyč, na kterou se dávají větrat peřiny

!!! Bidýlko = tyčka u ptačí budky nebo klece



PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK

• Mají společný kořen BYT, ale významem k sobě patří jen 

příbytek a nábytek

příbytek = přístřešek (příbyteček)

nábytek = vyrábí truhlář, nábytkářské stroje

dobytčí výběh, malé dobytče



OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA
• Obyčej = starý lidový zvyk

Staročeské máje, Masopustní průvod

Obyčejný = normální

• Bystrý (chytrý) – bystře, bystrost

bystřina (horský potok), Bystřice (město), Bystrozraký

• Bylina (rostlina) – bylinkový čaj, babka bylinářka, býložravec, 

léčivé býlí

!!! Bílá barva



KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV

• Kobyla = kobylí stáj, luční kobylka, Kobylisy (město)

• Býk = býčí zápasy, býkovec, býček

• Přibyslav = město, přibyslavské náměstí



BABYKA

• Babyka = druh javoru (strom)



DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ

Ob_vatel z vedlejšího b_tu koupil nový náb_tek.

K ránu b_vá ob_čejně chladno. 

Zb_šek je b_strý žák.

Děda s bab_čkou b_dlí hned vedle.

Cestu rozb_jela těžká auta.

Sb_rání starého papíru se mi líb_lo.

Dnes nab_zíme čerstvé ovoce.

Nevěsta je celá v b_lém.



ZDROJE

• V práci bylo použito klipartů z webu Office Online

• Většinu frází jsem čerpal z vlastní pedagogické praxe.

• Práci jsem vypracoval samostatně.


