
VYJMENOVANÁ SLOVA PO „M“    3.ROČNÍK

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

IČO: 75030594

Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav



ŘADA VYJMENOVANÝCH SLOV

 my – mýt – myslit/myslet – mýlit se,

 hmyz – myš - hlemýžď,

 mýtit – zamykat – smýkat – dmýchat

 chmýří – nachomýtnout se - Litomyšl



VÝZNAM SLOV

MY – MÝT – MYSLIT/MYSLET – MÝLIT SE

 My = všichni, je nás víc pohromadě

!!! Udělal mi to. – Udělal to mně.

 Mýt = umývat mýdlem v umývárně v umyvadle 

nebo v myčce, mydlit, medvídek mýval

!!! Mít potíže. Mít auto. – něco vlastnit

!!! Být milý.

!!! Auto mě míjí.



VÝZNAM SLOV

 Myslit = přemýšlet třeba v myslivně, dobrá 

mysl, mít myšlenku, myslivec, průmysl

 Mýlit se = vytvářet omyly, zmýlit se, byla to 

mýlka, nikdo není neomylný



HMYZ – MYŠ – HLEMÝŽĎ 

Hmyz = živočišný druh (mouchy, komáři, 

pavouci, vosy, brouci, …) a ti, co je jedí jsou 

hmyzožravci

Myš = hlodavec – myší díra, myšák, myšice

Hlemýžď = s budkou

!!! Slimák bez budky



MÝTIT – ZAMYKAT - SMÝKAT

Mýtit = kácet a vytvářet mýtinu, paseku, 

město Vysoké Mýto, na silnici se vybírá 

mýto, mýtné

Zamykat klíčem

Smýkat = tahat po zemi smykem, smýkat 

smyčcem po strunách houslí, smyčka na 

tkaničce, horský průsmyk, smýčit 

koštětem, přesmyčka je hádanka



DMÝCHAT – CHMÝŘÍ – NACHOMÝTNOUT SE

 Dmýchat = vhánět vzduch, v kovárně dmýchat 

vzduch dmýchadlem do ohně

 Chmýří = odkvetlé pampelišky mají bílé chmýří, 

jemné peří jako chmýříčko

 Nachomýtnout se = náhodou se objevit

 Litomyšl = město, kde se narodil Bedřich 

Smetana



DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ

Sedíme na lesní m_tině. Kromě M_loše se 
všichni m_lí. Bedřich Smetana se narodil v 
Litom_šli. Utíkal přes m_tinu až k m_slivně. 
Sm_čec patří k housl_m. M_rka se m_je v 
m_dlové vodě. Můj nejm_lejší strýc je m_stní
m_slivec. M_leně se nepodařilo rozdm_chat 
oheň v kamnech. M_ máme medvídka m_vala. 
Zlom_slné a dom_šlivé lidi nemám rád. 
Om_lům se člověk nevyhne. Hlem_žď okusuje 
hlávkový salát.



ZDROJE

 V práci bylo použito klipartů z webu Office 

Online

 Většinu frází jsem čerpal z vlastní pedagogické 

praxe.

 Práci jsem vypracoval samostatně.


