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pyšný, pyšnit se, zpychnout, 
pýchavka, pych, přepych

pytlík, pytlovina, pytlák,  
pytlačit

ptakopysk, pyskovat, 
pyskatý, pyskoun

netopýrek, netopýří

slepýšek
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pylový, pylodárný, opylovat, 
opylovač

kopýtko, kopytní, kopytník, 
sudokopytník, kopytnatý

třpyt, třpytivý, třpytka

klopýtnout, klopýtavý

jazykozpyt, nevyzpytatelný

odpykat
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pýř, pýřavka, pýrový, 
suchopýr, zapýřit

pýřitý, opýřit se, 
opýřený, zpýřit

zapýřit se, zapýřený

čepýřivý, načepýřit se, 
rozčepýřit se, rozčepýřený
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Pýcha

Buďte zticha,
přišla pýcha
– nafoukaná.
Podívaná
bude velká.

Krok jak selka,
s nosem vzhůru,
na něm můru,
náležitě
důležitě
nese se jak
v bouřce mrak.
Až nás z pýchy
pálí zrak.
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Pytlák a pytlačka

Žili byli pytlák a pytlačka. A s nimi sedm dětí. 
Z malého pole nebyli schopni se uživit, a tak 
pytlačili. Vždyť panské lesy byly tak bohaté na 
zvěř. Aby však zůstalo jejich pytlačení utajeno, 
vyráželi do lesa všichni a tvářili se, že jdou 
jenom sbírat šišky na topení, lesní plody či 
houby. Každý si nesl svůj pytel. I to nejmenší 
robátko s sebou vleklo pytlík. Úlovek pak vždy 
dobře v jednom z pytlů skryli. Co kdyby přece 
jen potkali hajného. 

Ve vsi bydlela pytlákova sestra, vdova se 
dvěma dětmi. Jenže jednoho dne se těžce 
roznemohla. Pytlák se svou ženou se rozhodli 
vzít si obě děti k sobě, dokud se jejich maminka 
neuzdraví. A tak se vedle svých dětí začali starat 
ještě o synovce Pepíka a neteř Barču. Nastala 
ale potíž. Pepík s Barčou by totiž mohli jiným 
lidem prozradit, že rodina jejich strýce a tety 
pytlačí. I přemýšleli pytlák a pytlačka, dumali 
celé hodiny, lámali si nad tím hlavu, až nakonec 
na něco přišli. 
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Kdykoliv se chystala pytlákova rodina pytlačit, 
uvařila pytlačka čaj z máku a dala jej Pepíkovi 
a Barče vypít. Ti pak spali jako dudci a ani 
nepoznali, že zůstali v domku sami. Tak to šlo 
po nějakou dobu. Pytlákova sestra se nakonec 
uzdravila a Pepík ani Barča vskutku nepoznali, 
že žili u pytláků. Dokonce pytlák zanedlouho 
dostal práci v panské pytlárně a výrobou pytlů 
vydělal tolik peněz, že už neměl pytlačení vůbec 
zapotřebí. 
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Klopýtavá fenka

Naši starou jezevčici
nepotkáte na ulici.
Sotva dvorek překlopýtá,
do města už nezavítá.
Tlapky šourá klopýtavě,
hledí na nás vyčítavě,
raděj zvednout – to by chtěla.
Aby chodit zapomněla,
dopustit však nemůžeme!
Psí stařenku milujeme,
klopýtat jí dopřejeme.


