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Slova příbuzná 

 

výchova                                chovný 

vychovat                               chování 

uchování           CHOV        chovatel 

zachovat                               chovatelka 

pochování                             chovatelský 



Slova příbuzná, kořen slova 

• Slova příbuzná jsou slova se stejnou 
společnou částí a jsou si významově 
blízká. ( VES: náves, vesnický, vesničan ) 

 

 

• Kořen:  je to ta část slova, která je         
u skupiny slov významem příbuzných 
stejná 



Seřadˇ následující slova podle 
společného kořenu 

 

myslit,  mísit,  myš,  přemýšlet,   
 

myslivna,  myška,  neúmyslně, 
 

myšlenka,  myší,  smíšený 



Vymysli co nejvíce (9) slov 
příbuzných se slovem VODA 

 

• VODA 
vodní 
vodička 
vodový 
vodárna       vodárenský 
vodnatý       vodnatost 
vodník         vodnický 



Vyber v řádku slova, která 
nejsou 

s ostatními příbuzná: 
 

• povědět,  odpovědˇ,  věc,  nápověda, 
věřit,  vědět 

    

 

• zadavatel,  zadat,  dávit se,  dávat 



Nahrad´ jedno ze slov 
příbuzných jiným slovem 

podobného významu: 
 

• Vypravil se na výpravu do polárních 
krajin.  

• Oděl se teplým oděvem. 
• Pozoroval pozorně neznámou 

krajinu. 

• Plavil se na bezpečném plavidle k 
neznámým ostrovům. 



• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. 
Mgr. Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání 
první. 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých 
gymnázií. Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání. 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník 
víceletých gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. 
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová,            
P. Mareš, V. Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 
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