


vybírat, výběr, výběrčí, vydělávat, výdělek, vydávat, 
výdej, výdejna, vyfouknout, výfuk, vyhodit, vyho-
zení, výhoda, vychovat, výchova, vyjímat, výjimka, 
vykopnout, výkop, vyměnit, výměna, vynalézt, vyná-
lez, vyrazit, výraz, vyrobit, výroba, výrobek, vysle-
dovat, výsledek, vystřelit, výstřel, vytáhnout, výtah, 
vyvíjet, vývoj, vyzkoumat, výzkum, výzkumník,…



vykat,  
vykání vysočina, vyšší, výše, výška, 

výšina, povýšit, vyvýšit, 
vyvýšenina, zvýšit,  
převyšovatvytí, zavýt

výskot,  
zavýsknout

zvyk, zlozvyk, zvyknout, 
zvyklost, navykat, navyknout, 
návyk, odvykat, odvyknout, 
obvyklý

žvýkání, žvýkací, 
přežvykovat,  
přežvýkavec,  

žvýkačka



vydří, vydrovka výří, výrovka

vyžlátko

povykovat, 
povykování

vyzí, vyzina



Hned se spustil povyk.
Někdo vhodil rohlík
do opičí klece.
To se nesmí přece!

Povykují opice
překvapené velice.
Věc neznámou zkoumají,
všechny si k ní čichají.

A tu náhle s povykem
přišel krmič s kbelíkem.
Rohlík měl být zabaven.
Jenže letěl z klece ven
za povyku opičáka.
Mají ho tam za rošťáka.



V našem domě bydlí Toník a Bětka. Chodí spolu 
do jedné třídy a taky spolu hodně kamarádí. Toník 
je takové vyžle. Jeho máma mu taky říká „vyžlátko 
moje“ a přitom si často stěžuje, že Toník jí jako vra-
bec. Zato Bětka je úplný opak vyžlete. Je to taková 
baculka, která ráda mlsá. Její máma jí dokonce dělá 
velké zmrzlinové poháry. A Toník, který je u Bětky 
doma pečený vařený, si na pohárech taky pochutná-
vá. Vždycky si prý ale jen párkrát ďobne a Bětka zby-
tek dojí. Trochu je mi záhadou, jak si vyžle Toník 
s baculkou Bětkou rozumí, když jsou tak jiní. Ale 
časem na to určitě přijdu.



Ulovila vydra rybu,
udělala velkou chybu.
Plasty, které v rybě byly,
záchvat vydře způsobily.
Chudák vydra je teď chorá, 
smutkem zeje její nora.
Chlupy ztrácí vydří srst,
pohladíš ji – máš jich hrst.
„Kdo pro vydru najde lék?“
ozývá se ze všech řek.



Můj skvělý strýček
jmenuje se Sýček.
Ve svém domě na Hané
má tři výry vycpané.
A to všechny v obýváku,
kde je plno dalších ptáků.
Každý výr má svoje bidlo
a zdvihnuté pravé křídlo.
K tomu strýček vždycky praví,
že ho výři takto zdraví.


