
Vyjmenovaná slova po V a slova k nim příbuzná 

Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výt, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý- 

 

Vy = vykání, vykat 

Vysoký = velká výška, rozměr na výšku, být nahoře 

vyšší, nejvyšší, výše, vysoko, výšina, povýšit, zvýšit, zvýšení, vyvýšenina, převyšovat, vyvyšovat, výš, 

nejvýš, zvysoka, výškoměr, vysočina, Vysočany, Vyšehrad, vysokohorský, výsost, navýsost 

Výt = skučet, kvílet, vydávat pronikavý, táhlý hlas 

vytí, zavýt, zavytí 

Výskat = křičet, jásat, vyjadřovat radost hlasitými výkřiky 

výskot, výskání, zavýsknout, zavýsknutí, nevýskat 

Zvykat = něčemu přivyknout 

zvyk, zlozvyk, zvyknout si, zvyklý, zvyklost, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, přivykat, uvyknout, 

obvyklý, neobvyklý, obvykle, neobvykle, nezvyk, nezvyklý, nezvykle 

Žvýkat = rozmělňovat pohybem zubů v puse 

žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, rozžvýkat, žvýkačka 

Vydra = vodní živočich, lasicovitá šelma 

vydří, vydrovka, řeka, Vydra 

Výr = druh sovy z čeledi puštíkovitých 

výří 

Vyžle = vyhublý, vychrtlý, vyzáblý 

vyžlátko 

Povyk = rozruch, rámus, křik 

povykovat, povykování 

Výheň = ohniště, do kterého je vháněn vzduch, velký žár 

Vy-, vý- = předpona  

vybrat, povytáhnout, bezvýznamný, vybíjená, východ, vývoj, výboj, vyviklat... 

Je hodně slov s předponami vy-, vý-, ale mnohem méně slov se skupinami vi-, ví-, Ty nejsou předponami, 

ale součástí kořenu. Např. vidět, viset, visutý, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vidle, vikýř, vidlička... 

Názvy s Y uvnitř slova – PAMATUJ: vykat, vykání, cavyky, Vyškov, Výtoň 

 

 

 

 



POZOR 

 

Výt (pes vyje)     X   vít (splétat např. věneček) 

 

Výr (sova)      X   vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu) 

 

Výskat (jásavě křičet)    X   vískat (probírat se někomu ve vlasech) 

 

Výška (vysoký)     X   vížka (věžička) 

 

Výš (vysoko)      X   víš (tvar slovesa vědět) 

 

Výská (křičí)      X   víska (malá vesnice) 

 

Výří (množ. číslo ke slovu výr)   X   víří se (točí se dokola – prach, voda) 

 

Vysel (sloveso s předponou vy-   X   visel (na stěně) 

 

Cavyky = zdráhat se vyhovět, okolky, průtahy 

Vyza = ryba z rodu velkých chrupavčitých ryb z čeledi jeseterovitých 

 


