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Vzdělávací obor: 33-56-H/01 Truhlář 

                               36-67-H/ 01 Zedník 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Tematický oblast: Stylistika 

Ročník: 1 

Tematický  okruh: obohacování slovní zásoby - nahrazení  slova českým ekvivalentem 

Anotace: Třída rozdělená do dvojic. Každá dvojice má zápisový arch, kde píše počet získaných bodů.  
Učitel  postupně vyřkne slovo z připraveného seznamu a nejrychlejší  z dvojic sdělí výstižně/ i krátkým 
slovním spojením/ správný význam daného slova. Při možném dalším významu učitel vymezí 
správnou odpověď. Po ukončení  je vyhodnocena dvojice žáků s nejlepším skore.                                
Žák umí nahradit cizí slovo českým ekvivalentem, chápe méně užívaná slova mateřského  jazyka 
.Např: Vymýtit – vykácet, pýcha – pyšný apod.  
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Kvíz: seznam: 

  

Býlí, býkovec,blýskavice, zalykat se, splývat, plynojem, lýkovec, lyska, vlys, mydlina, smyšlenka, 
myšina, mýtné, mykat, výmyk, smýčit, ochomýtat se, nedomykavost, Kamýk, zpychnout, pych, 
třpytka, nevyzpytatelný, čepýřit se, syrovátka, syrovinka, sýpka, osypky, zásyp, sytič, zlozvyk, 
povykovat, vyza, cavyky, výskat jazylka, vzývat. 

Řešení – pouze základní, orientační 

Býlí – plevel, rostlinstvo. Býkovec – důtky k ovládání velikých zvířat. Zalykat se – přerývaně mluvit 
či plakat. Splývat – neviděný okamžitě v okolí či způsob pohybu na vodě při plavání. Plynojem – 
zásobník na plyn- nezaměnit s plynoměrem. Lýkovec – brzo na jaře kvetoucí jedovatý keřík. Lyska – 
druh vodního ptactva. Vlys – ozdoba na omítce. Mydlina – napěněné mýdlo. Smyšlenka – výmysl. 
Myšina – odér zatuchlého místa. Mýtné – poplatek za vchod či průjezd. Mykat – způsob úpravy 
příze. Výmyk – tělocvičný prvek na bradlech či hrazdě. Smýčit – uklízet. Ochomýtat se – potulovat 



se bez příčiny. Nedomykavost – často lék. chlopní u srdíčka. Kamýk – název obce. Zpychnout - - být 
nepřiměřeně hrdý. Pych – lesní či vodní krádež. Třpytka – rybářská návnada, ozdoba do vlasů apod. 
Nevyzpytatelný – nevypočitatelný, nepředvídatelný. Čepýřit se – zježit peří. Syrovátka – zbytek při 
výrobě tvarohu. Syrovinka – houba. Sýpka – sklad na obilí menšího objemu. Osypky – vyrážka. 
Zásyp – pudr. Sytič – zařízení zvětšující obsah něčeho např. autě. Zlozvyk – nepříjemný návyk. 
Povykovat – pokřikovat, rušit. Vyza – ryba kaviárová. Cavyky – okolky. Výskat – jásat. Jazylka – 
součást kostry. Vzývat – vyvolávat. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 


