
1. v___kácený les, skok do v___šky, v___ření vzduchu, v___ří houkání, 

v___sutý most, chlapec z V___sočan, v___šší cíl, dobře v___dět, 

v___klat zubem, veliká v___ška, pohled z v___šiny. v___tězit v boji, 

pov___šit město, mírná v___v___šenina, velká nov___na, v___dří 

kožich, zv___šit plat,  

 

2. vřelé uv___tání, veselý v___skot, dobrý zv___k, cesta se v___ne, 

v___tat v___těze, nepěkný zlozv___k, obv___klý jev, zv___kl si 

v cizině, v___nit někoho, dřevěný v___kýř,  železné v___dle, 

prav___delný náv___k, žv___kací bonbon, v___chod slunce, 

plav___dlo, v___strašený v___r, vodní v___r 

 

3. nová v___dl___čka, slavný v___nález, úrodná v___nice, silná 

v___chřice, hubený jako v___žle, v___sutá hrazda, v___seté obilí, 

nadmořská v___ška, v___borný prospěch, nový v___klad, 

přežv___kovat jídlo, v___ce cv___čit, horský v___stup, v___voj, 

surov___na, nové prav___tko, rozv___klaný náb___tek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. vykácený les (předpona vy/vý), skok do výšky (od vysoký), víření 

vzduchu (s ptákem výrem nemá nic společného), výří houkání (od výr), 

visutý most ( PAMATUJ-ON VISÍ), chlapec z Vysočan (od vysoký), 

vyšší cíl (od vysoký), dobře vidět (Z TROJICE-VIDĚT, VISET, 

VÍTĚZIT), viklat zubem (není to předpona, nevyměníš za jinou-uklat, 

zaklat, poklat??), veliká výška (od vysoký), pohled z výšiny (od 

vysoký), vítězit v boji (Z TROJICE-VIDĚT, VISET, VÍTĚZIT), povýšit 

město (od vysoký), mírná vyvýšenina (1. předpona vy, 2. od vysoký), 

velká novina (přípona –ina), vydří kožich (od vydra), zvýšit plat (od 

vysoký),  

 

2. vřelé uvítání, veselý výskot (od výskat), dobrý zvyk (vyjm. slovo), 

cesta se vine, vítat vítěze (2. Z TROJICE-VIDĚT, VISET, VÍTĚZIT), 

nepěkný zlozvyk (od zvykat), obvyklý jev (od zvykat), zvykl si v cizině 

(od zvykat), vinit někoho, dřevěný vikýř (není to předpona, nevyměníš 

za jinou-ukýř, pokýř, zakýř??), železné vidle, pravidelný návyk (od 

zvykat), žvýkací bonbon (od žvýkat), východ slunce (předpona vy/vý) , 

plavidlo, vystrašený výr (1. předpona vy/vý, 2. od výr), vodní vír (nepá 

s ptákem nic společného) 

 

3. nová vidlička, slavný vynález (předpona vy/vý- slovo nález může být 

bez předpony), úrodná vinice (není to předpona, nevyměníš za jinou-

zanice, unice, ponice??) , silná vichřice (není to předpona, nevyměníš 

za jinou-zachřice, dochřice, přechřice??), hubený jako vyžle (vyjm. 

slovo), visutá hrazda (ona visí), vyseté obilí (předpona vy/vý) , 

nadmořská výška (od vysoký), výborný prospěch (předpona vy/vý-



odborný)  , nový výklad (předpona vy/vý-základ, odklad), přežvykovat 

jídlo  (žvýkat), více cvičit, horský výstup (předpona vy/vý-nástup, 

odstup), vývoj (předpona vy/vý-předvoj, závoj), surovina, nové pravítko, 

rozviklaný nábytek (PAMATUJ SI VIKLAT-KÝVAT) 

 


