


synovský, synovec, zlosyn

sytost, dosyta, nasytit, 
nenasytný, nenasyta, nasycený

sýrový, syreček, sýrař, 
sýrárna, syrovátka, 
syřidlo

syrovina, syrovost, syrovinka

syro, syrost

sychravo, sychravost



sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, 
osypat se, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp

vysychat, nedosychat

sýkorka, sýkořice, sýkorčí

sýc, sýččí

syslovský, syslit, nasyslit

zasyčet, sykat, sykot, sykavka



V naší třídě máme přesýpací hodiny. Když začíná vy-
učovací hodina, pan učitel je uchopí a obrátí vzhůru 
nohama. A už se sype jemný písek z horní baňky do 
spodní. Všichni víme, že jakmile je pan učitel posta-
ví na stůl, začne se dít něco zajímavého. Nikdy neví-
me co. Zatímco my se pak věnujeme onomu zajíma-
vému, písek v hodinách se přesýpá. Ještě nikdy jsem 
je neviděl přesypané třeba do půlky. Vždy až krátce 
před koncem hodiny, kdy nás pan učitel upozorní, 
že čas už skoro vypršel. To bývá horní baňka téměř 
prázdná. Než se zbytek písku sesype dolů, musíme 
skončit se svou činností. To bývá většinou těžké. Pan 
učitel říká, že nejsme ve školce, takže si musíme umět 
hlídat čas. Asi má pravdu, ale stejně vždycky očima 
brzdím písek, aby se nesypal tak rychle. 



Každý správný sysel
má za tváří pytel.
Jeden vpravo, druhý vlevo.

By nezatěžoval střevo,
celý obsah ze své tlamy
uloží do syslí jámy.

Později pak v malé míře
nasyslené ve své díře
požírá si pěkně v klidu.

Sysel nikdy netře bídu.



V nejvyšším paneláku našeho sídliště bydlí pan 
Drobeček. Ale o žádného drobečka se nejedná, ba 
naopak. Je to nejmohutnější a nejtlustší člověk, ja-
kého znám, a pěkný nenasyta. Neustále něco pojí-
dá. A to i za chůze. Prostě ne a ne se zasytit. Děti 
z něj mají legraci. Dospělí na něj pro změnu nadá-
vají, protože se prý neumí ovládat a bez přestání se 
sytí vším možným. V domě, kde bydlí, jsou na něj 
lidé dokonce zlí. Jak si pan Drobeček pořád chodí 
kupovat něco na zub, musí jezdit výtahem, který si 
zabere vždy jen pro sebe. Nikdo další se tam totiž 
už nevměstná. A navíc, když se tak stále sytí, drobí 
na zem a občas mu upadne i kousek jídla či nějaký 
obal. Shýbnout se ale nenasytný pan Drobeček ne-
zvládá.

Nedávno se máma dozvěděla, že pan Drobeček 
není nenasytou odjakživa. Před pár lety mu umřela 
manželka a on začal zahánět stesk jedením. Jenže 
jeho tělo si na přejídání zvyklo a panu Drobečko-
vi už nestačilo najíst se dosyta, musel jíst víc a víc. 
A tak to s ním jde dál. Jí a jí, až je konečně tak sytý, 
že už nemůže nic spolknout. Avšak taková sytost 



 bleskurychle pomine a pan Drobeček se musí opět 
do něčeho zakousnout, aby se zasytil. Je mi ho líto, 
a tak přemýšlím, zda by se mu nedalo nějak pomoci. 
Aby už chudák nemusel být tolik nenasytný.



Všichni jenom nadávají,
když sychravý je den.
Mne sychravé počasí
hrozně láká ven.

Když sychravo je,
svět se v tanci chvěje.
Když sychravo je,
slunce kdesi za mraky se na nás přesto směje.


