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blahobyt, bystrý, bystřina, Bystřice, bydlo, býlí, zbystřit

Vysvětli význam těchto slov:

prudký potok v horách

bohatství, dostatek všeho
rychlý, čilý

osada, která dostala jméno podle 
bystřiny tekoucí okolo ní

živobytí
plevel

učinit bystrým



Vysvětli význam těchto slov:

lýko, lýkový, lýkožrout, lysý, lyska, oplývat, pelyněk, plýtvat, 
vzlykat, slynout

udělaný z lýka
jemná vláknitá vrstva pod kůrou stromů

brouk, který ničí lýko

neporostlý, holohlavý

lysina u zvířat (např. kobyla s lyskou, kráva lyska) = 
druh vodního ptáka (podle bělavé lysky na hlavě)

(bohatstvím) mít nadbytek
druh bylinynešetřit něčeho (penězi, zdravím, časem)

plakat

princezna byla známá svou krásou



mýtit, mýtina, neomylný, pomyje, smýkat, průsmyk, smýčit, 
nachomýtnout se 

Vysvětli význam těchto slov:

kácet, porážet les

kdo se nemůže zmýlit (žádný člověk není neomylný)

voda se zbytky jídla po umytí nádobí

být někde náhodou

vláčet, táhnout po zemismetat, stírat prach

paseka; místo, na kterém byl les vykácen

přechod, přejezd v horách



Vysvětli význam těchto slov:

trpět trest za něco

při chůzi nebo při běhu o něco zakopávat

pykat za něco, klopýtat, pyl, slepýš, přepych, zpytovat, 
pýchavka, strašpytel, pytlák

jemný prášek v tyčinkách květů

druh ještěrky (je beznohý, vypadá jako had)
přemrštěná nádhera

zkoumat, pátrat
druh houby

bázlivec

člověk, který loví zvěř bez 
povolení (odnáší ji tajně 
obvykle v nějakém pytli)



Vysvětli význam těchto slov:

syrovinka, syrovátka, sychravý (den), osypky, sýček, zlosyn, 
vydra

druh houby, která se jídá i za syrova

zbytek z mléka, když se mléko srazí v tvaroh

vlhký a studený den

spalničky (nemoc)

druh sovy

zločinec

vodní šelma, která se živí rybami



Vysvětli význam těchto slov:

výr, výheň, přežvýkavec, vyžle, vyzývat, vyzývat (nějakého 
boha)

největší sova

savec přežvykující potravu

ohniště, na němž kovář rozžhavuje uhlí foukáním vzduchu z měchu

mládě mysliveckého psa

nabádat

modlit se
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