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být dobýt, dobyvatel, nedobytný, blahobyt, bytost, 

živobytí, aby, abychom, kdyby, bychom, nabýt, 

zbytek, zbytečný, nezbytný, ledabylý, odbýt, 

neodbytný, bývalý, bývat, starobylý, ubývat, 

úbytek, pobýt, přebývat, zabývat se

Děti byly  na 

procházce v lese.

někde se nacházet, existovat

bydlit obydlí, obydlit, obydlený, bydliště, bydlo, 

zabydlit, zabydlený, vybydlený

Nejlepší bydlení je u 

lesa.

mít bydliště, mít domov

obyvatel obývat, obývací, obyvatelný, obyvatelstvo, 

obyvatelka

Praha má 1,2 milionu 

obyvatel.

Obyvatel je člověk, který bydlí na určitém 

místě.

byt ubytovat, ubytovací, ubytování, ubytovna, 

bytový, obytný, bytná, bytný, bytelný

V paneláku je 10 bytů. Byt je místo k bydlení.

příbytek Rybář si postal malý 

příbytek u rybníka.

Příbytek je zastaralý výraz pro bydlení či 

obydlí. Místo, kde někdo přebývá.

nábytek nábytkář, nábytkový Musíme přestěhovat 

nábytek do druhého 

pokoje.

Nábytek je vybavení obydlí. Například stůl, 

židle nebo skříň.

dobytek dobytkářství, dobytčí, dobytče Teta chová na statku 

dobytek.

Dobytek jsou hospodářská zvířata. Jde hlavně 

o krávy, vepře, kozy a ovce.

obyčej obyčejný, obyčejně, neobyčejný, neobyčejně Rozkrajování jablek je 

oblíbený vánoční 

obyčej.

Obyčej je jiný výraz pro zvyk či ustálený 

způsob chování.

bystrý bystrozraký, bystřina, bystrost, bystřit, zbystřit, 

bystře, Bystrouška, Bystřice

Martin je velice bystrý 

žák.

Bystrý je ten, kdo se rychle učí nové věci a má 

dobrý postřeh. Bystrá může být i například 

řeka, která rychle teče či dravý pták, který 

uvidí kořist a rychle ji uloví.

bylina bylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, 

bylinkářka, býložravec, býložravý, černobýl, 

zlatobýl

Na louce roste spousta 

bylin.

Bylina je rostlina s dužnatým stonkem. Často 

se používá pro rostliny s léčivými účinky.

kobyla Dostihů ze účastnily tři kobyly. Dostihů ze účastnily tři 

kobyly.

Kobyla je samice od koně.

býk býček, býčí, býkovec Na louce sa pase stádo 

býků.

Býk je samec od krávy.

babyka Na břehu řeky roste 

javor babyka.

Babyka je strom. Jedná se o druh javoru.

Chytáky Slova cizího původu Vlastní jména 

být (existovat) x bít (tlouci) Babylon Bydžov - město

pobýt (zůstat) x pobít (pozabíjet) byrokracie Bylany - vesnice

zbýt (zůstat) x zbít (zmlátit) bysta Hrabyně - vesnice

dobýt (zmocnit se) x dobít (baterie) derby Kobylisy - část Prahy

nabýt (získat) x nabít (pušku) labyrint Přibyslav - město

přibít (hřebík) x přibýt (objevit se) Libye Zbyněk - mužské jméno

bydlo (živobytí) x bidlo (dlouhá tyč) ragby Zbyšek - mužské jméno

býlí (rostlina, plevel) x bílý (barva)
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