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Praktická vyjmenovaná slova po V ze současnosti 

 

VYDAT  Kterou cestou se vydáš? 

Karel se vydal na dlouhou cestu. 

Průkaz ti vydá paní hospodářka. 

VYKAT  Dospělým musíme vykat. 

VYNECHAT  Tohle cvičení můžeš vynechat. 

Pavel vynechal odpolední vyučování. 

VYTÁHNOUT  Karel vytáhnul z tašky nový penál a vytahoval 

se. 

VYSYPAT  Vysypaly se všechny věci z tašky. 

VÝSKAT RADOSTÍ  Pojedeme na výlet, můžeme výskat radostí. 

VYPADNOUT  Kytka vypadla z okna. Nevypadni! 

VYBRAT  Vyber si zelenou nebo modrou.  

Můžeš si vybrat obrázek. 

ZVYKNOUT  Zvyknul jsem si. 

To si zvykneš. Ve škole zvoní, to si zvykneš. 

Auta jezdí vlevo, to si zvykneš. 

Spát ve třídě? To si nezvykej! 

VYZNAMENAT   

VYZNAMENAT SE  Máš všechny domácí úkoly, to ses vyznamenal. 

VYSMÝČIT  Musíme doma pořádně vysmýčit. 

VYMYKAT SE  Karel nemá vlasy, tím se trochu vymyká 

ostatním. 

Pavel se vymyká, protože nenosí v zimě boty. 

VYTROUSIT  Zlata nemá svačinu, vytrousila ji cestou do 

školy. 

Bára nemá klíče, nevytrousila je? 

Mech vytrousil výtrusy. 

VYRAZIT (SI)  Vyrazíme domů. 

VYRAZIT SI ZUB  Pavel si vyrazil zub. 

VYNDAT  Vyndejte si sešity a tužky. 

VYRÁBĚT  Včera jsme vyrobili svíčku a dnes budeme 

vyrábět draka. 

VYRUŠIT  Nevyrušujte! Karel vyrušuje při hodině. 

VYSVĚTLIT  Paní učitelka vysvětluje matematiku. Můžete 

mi to vysvětlit? Co potřebuješ vysvětlit? 

VYDĚLÁVAT  Rodiče v práci vydělávají peníze. 

VYSEDÁVAT  Pavel vysedává před školou. 

VYZVEDNOUT  Maminka vyzvedne Karla po škole. Přijde 

vyzvednout tatínek Pavla? 

VYVÁŽET  Popeláři vyvážejí popelnice. Česká republika 

vyváží jablka. 

VYPLATIT  Být slušný a říkat Dobrý den a Prosím se 

vyplatí. 
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Vyrušovat ve třídě se nevyplatí. 

Dávat pozor se vyplatí. 

ZVYŠOVAT   

   

VYSOKÝ  Karel je vysoký, Pavel je malý. 

VYŠŠÍ  Příští rok půjdeš do vyšší třídy. 

VÝCHOZÍ  Výchozí místo je start. 

VYDATNĚ  Vydatně se najez, ať nemáš hlad. 

VYNIKAJÍCÍ  To je vynikající! 

VÝBORNÝ  To je výborné! Výborně!  

Včera byl výborný oběd. 

VÝKONNÝ  Počítač je výkonný, má paměť….. 

VÝJIMEČNĚ  Výjimečně můžeš psát na papír. 

VYČERPANÝ  Celý den hrál Karel fotbal, je úplně vyčerpaný. 

   

POVYK  Slyšíš ten povyk? 

VYDRA  V potoce plave vydra. 

VÝR  Na stromě sedí výr. 

VÝRON  Bolí mě noha, mám výron na kotníku. 

CAVYKY  Nedělej cavyky a přihlas se na soutěž. 

Karel už nedělá cavyky a půjčí Pavlovi míč. 

ŽVÝKAČKA  Mám dobrou žvýkačku. 

Vplivni žvýkačku. 

VÝSOST  Jeho Výsost pan král sedí na trůnu. 

VYZA  Vyza je největší ryba v řekách a jezerech. 

ZLOZVYK   

VÝPRAVA   

VYZNAMENÁNÍ  Na vysvědčení mám vyznamenání. 

VÝVOJ   

VÝCHOD   

VÝBOR   

VÝROBA   

VÝBĚR   

VÝPLATA   

VYHLÍDKA   

VYSOČINA   

VÝZKUM   

ZVYK  Máme zvyk říkat „Dobrý den“. 

Máme zvyk dávat dárky k narozeninám. 

Máme zvyk slavit Vánoce. 
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