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Nádražní
Vyjmenovaná slova po b
Významové vztahy ve slovní zásobě, 
mluvené projevy

Nový obyvatel

Nádraží v Přibyslavi bylo plné 
místních obyvatel. Z vlaku 
vystoupil neobyčejně vysoký 
muž. Bystře se rozhlédl a spatřil 
majitele realitní kanceláře 
Zbyňka Bydžovského. 

Z. Bydžovský: „Dobrý den!“
Muž: „Dobrý deň.“
Z. Bydžovský: „Vy jste prosím pan Peter Pernica z Bánské Bystrice?“ 
P. Pernica: „Áno, som to ja.“
Z. Bydžovský: „Jaká byla cesta?“
P. Pernica:  „Cesta bola celkom príjemná. Som však veľmi zvedavý, kde 

budem bývať a aký byt ste nám pripravili.“
Z. Bydžovský:  „Budete bydlet ve starobylé části města, vedle obchodu 

s bylinami. Váš byt už je vybavený nábytkem. Zvlášť pokojík 
se bude dětem líbit!“ 

Společně se šli podívat na byt. Cestou míjeli farmu, kde chovají dobytek. 
V ohradách pobíhali býčci, koně i kobyly. Panu Pernicovi se v Přibyslavi líbí. 

 
 1  Odpověz na otázky týkající se úvodního textu.

Co to je realitní kancelář?• 
Jak se jmenuje majitel realitní kanceláře? • 
Co m• ůžeš říci o muži, který do Přibyslavi přijel? 

 2  Jak by rozhovor z úvodního textu vypadal, kdyby do Přibyslavi přijel někdo 
z vaší obce? Předveďte rozhovor ve dvojici.
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Pravopis, který souvisí s vyjmenovanými slovy, se týká jen slov původem českých, • ne slov 
přejatých z jiného jazyka, např. bistro = rychlé občerstvení, byznys = podnikání.

 3  Řekni antonyma (opozita, slova protikladná) k těmto slovům z textu.

plné, vystoupil, vysoký, ano, dobrý, příjemná, starobylý, líbí se

 4  Řekni synonyma (slova souznačná).

neobyčejně, vystoupil, bystře, přichází, obchod, společně, pobíhali

 5  Najdi v textu na předchozí straně slovo obchodu. Je to slovo příbuzné se 
slovem obchod, nebo je to tvar slova obchod?

B, f, l, m, p, s, v, z jsou tzv. obojetné souhlásky. Po obojetných 
souhláskách píšeme v některých slovech i, í, v jiných y, ý.

 6  Vyhledej v úvodním textu slova příbuzná se slovy obyčej, bystrý, býk.

 �� Vypiš z úvodního textu další česká slova, v nichž se píše y po b.

Y, Ý po obojetných souhláskách píšeme uvnitř slova ve 
vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných. 
Např. býk, býček.
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 �� V textu je mnoho slov s i, í, y, ý po b uvnitř 
   slova. K ovládnutí pravopisu psaní i, í, y, ý 
         po tomto písmenu potřebujeme znát 
                 tzv. vyjmenovaná slova. Po kterých 
                                                         písmenech se budeme 
                                                         vyjmenovaná slova 
                                                         učit?
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