
Vybrané slová Odvodené slová: 

po B: 
by aby, keby, akoby 
bylina byľ, byľka, bylinka, bylinný, bylinkárstvo, bylinožravec 
bystrý bystro, bystrina, bystrosť, Bystrica, bystrický, Bystré 

byť 

obyčaj obyčajný, obyčaje, neobyčajný, neobyčajne 
býk, byvol, kobyla býček, býčí, byvolí, kobylí, kobyla 
Bytča Bytčan, Bytčianka, bytčiansky, Bytčica 

po M: 
my 
mykať (sa) myknúť (sa), pomykov, zamykať, odmykať, odomykať, vymykať sa 
mýliť (sa) mýlka, omyl, mylný, omylný, pomýliť (sa), pomýlený, zmýliť sa 

myslieť 

umyť 

smyk smykovať, priesmyk 

šmýkať (sa) 

myš myška, mýša, myšací, myšiak 
mýto mýtnik, mýtne 
hmýri ť sa 
hmyz hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyziť 
žmýkať vyžmýkať, žmýkačka 
mys 

po P: 
pyšný pýšiť sa, spyšnieť, pýcha, prepych, prepychový 
pýtať sa opýtať sa, spýtať sa, vypýtať sa, pytač, pytačky, dopyt 
pýr pýriť sa, zapýriť sa 
pysk pyskatý, pyštek 
pytliak pytliačiť, pytliactvo 
kopyto kopýtko, párnokopytník 
pykať odpykávať si 

po R: 

ryba 

rýchly rýchlo/rýchle, rýchlosť, rýchlik 
rys rysovať, rysovadlo, obrys, nárys 
ryť rozryť, rozrývať, vyryť, rytec, rydlo, rýľ, rýľovať, uryvok 
hrýzť uhrýzť, uhryznúť, pohrýzť, zahryznúť, vyhrýzať, hryzák (zub), ohryzok 

bytie, živobytie, blahobyt, bytosť, starobylý, bývať, bývalý, obývať, obyvateľ, 
obydlie, bydlisko, bydlo, príbytok, byt, nábytok, nadbytok, nadbytočný, 
prebytok, úbytok, odbyt, dobyť, dobývať, dobyvateľ, dobytok, dobytkárstvo 

myseľ, myšlienka, vymyslieť, vymýšľať, premýšľať, rozmýšľať, zmysel, 
výmysel, vymyslený, nezmysel, dômysel, úmysel, dobromyseľný, 
zlomyseľný, priemysel 
umývať sa, umývadlo, umyváreň, vymyť, pomyje, mydlo, mydlový, mydlina, 
Myjava, Myjavčan, Myjavčanka, myjavský 

šmyknúť (sa), šmyk, šmykľavý, šmýkačka, prešmyknúť (sa), prešmyknutie, 
prešmyčka 

rybka, rybička, rybí, rybací, rybacina, rybník, rybár, rybárčiť, rybársky, 
rybačka, rybárik 



kry ť 

strýc strýko, strýčko, stryná, strynka 
ryža ryžový, ryžovisko, ryžovať 
bryndza bryndzový, bryndziar, bryndziareň 
ryk ryčať, zaryčať, ryčanie 
ryha ryhovať 
ryk ryčať, zaryčať, ryčanie 
rýdzi rýdzosť, rýdzik 
rýpať rypnúť, rozrýpať, rypák, rýpadlo 
rysavý Rysuľa, ryšavý 
kryha 
koryto korytár, korytnačka, korytnačí, Korytnica 
trýzni ť trýzniteľ 
rým rýmovať sa, rýmovačka 
Torysa 

po S: 
syn synček, synáčik, synak, synovský, synovec, zlosyn 
syr syrový, syrovník, syrár, syráreň 
sýty sýtosť, nasýtiť (sa), nenásytný, nenásytník, presýtiť sa, dosýta 

sypať 

syčať zasyčať, sykať, sykot, sykavý, sykavky 

sýkorčí, syslí, syslík, sychravo, sychravica 

-sychať zasychať, obsychať, vysychať 

po V: 

vy-, vý- 

vysoký 

zvyk 

vy vykanie, vykať 
vydra 
vyhňa Vyhne 
výr 
výskať výskot 
vyžla výžľa 
vyť zavyť, zavýjať 

po Z: 
jazyk jazykový, jazýček, jazyčnica, dvojjazyčný, jazykoveda 

-zývať 

Mgr. Martin Máčik 2007

krycí, krytina, skryť, skrývať, zakryť, odkryť, prikryť, prekryť, úkryt, skrýša, 
prikrývka, pokrývka, kryt, zákryt 

sypký, sýpka, nasypať, násyp, osýpky, vysypať, dosypať, posypať, posýpka, 
zasypať, zásyp 

sýkorka, syseľ, 
sychravý 

vychádzať, vyskočiť, vyhrať, vyletieť, výlet, vychádzka, výskok, výhra, 
výdych 
vysoko, vysočina, výška, vyvýšenina, vyšný, povyše, navyše, zvýšiť, zvyšný, 
zvašok, povýšiť 
zvykový, zvykať (si), zvyčajný, nezvyčajný, navykať (si), návyk, odvykať 
(si), privykať (si), privyknúť si 

nazývať (sa), ozývať sa, pozývať, prizývať, prezývať, prezývka, vyzývať, 
vzývať 


