
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 13 a 14 
 

1. Učební texty neopisujte do sešitů – stačí, když si to prostudujete, 

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte. Pouze 

vypracujte domácí úkoly, které následují po „novém učivu“ a pošlete 

mi je na e-mail: reditel@sousvodnany.cz 
 

Nové učivo: 

Jazykové příručky a jak s nimi pracovat 
Pro potřeby ve škole máme v podstatě tři hlavní jazykové příručky: 

1) Pravidla českého pravopisu 

2) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

3) Slovník cizích slov 
 

Na internetu naleznete: 

1) Pravidla českého pravopisu (www.pravidla.cz). 

2) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

3) Slovník cizích slov (https://www.infoz.cz/) 

 

1. Pravidla českého pravopisu 
 

Najdete si na internetu „Pravidla českého pravopisu“ (www.pravidla.cz). 

Pravidla českého pravopisu se dělí na dvě části: 

1) Zásady českého pravopisu 

2) Pravopisný slovník 

1) V první části jsou popsány případy, kdy psát měkké i a kdy tvrdé y, pak 

psaní velkých písmen, vlastních názvů, zkratek, titulů apod.  

 Tato první část je na webových stránkách www.pravidla.cz v menu 

 nahoře, např. Psaní i a y, Psaní ě, Zkratky, Tituly nebo Více. Pokud 

 rozklepnete myší „Více“, pak se vám zobrazí celá první část (mimo 

 pravopisného slovníku) – tj. souhlásky tvrdé, měkké a obojetné – pravopis 

 i a y po těchto souhláskách. Pak pravopis předložek s a z, psaní cizích 

 slov (přejatých), zkratky a značky, psaní příslovcí (příslovečné spřežky), 

 interpunkční znaménka (psaní tečky, čárky, vykřičníku, otazníku, 

 pomlčky a spojovníku). 

2. Pravopisný slovník – do obdélníkového okénka zadáme hledané slovo (tj. 

slovo, které nevíme, jak se píše) a myší klepneme na vyhledávání (lupa). 

Např. zadáme slovo les, které se pak objeví v podobě: 
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http://www.pravidla.cz/


 

 

 

Tento zápis znamená, 

že slovo les se v 2. pádě skloňuje 2. lesa (-a), je mužského mluvnického rodu 

(m.) a v množném čísle má v 1., 4. a 7. pádě tvar lesy (-y) – tedy v těchto pádech 

v množném čísle píšeme tvrdé –y). 

Závěr – za podstatným jménem je uváděn tvar 2. pádu a pak ostatní obtížnější 

  tvary nebo pravopisně správné tvary. Slovesa jsou uváděna ve tvaru 

  infinitivu a za nimi pak např. tvar 1. osoby čísla jednotného,  

  rozkazovací způsob a další obtížnější tvary. 

Domácí cvičení: 

Vyhledejte v Pravidlech českého pravopisu a řešení pošlete na můj e-mail 

reditel@sousvodnany.cz 
 

1. Vyhledejte v Pravidlech českého pravopisu 7. pád množného čísla 

podstatného jména myš? 

2. Rozhodněte, zda je spisovné a pravopisně správné slovo brambor, nebo 

brambora? 

3. Najděte v Pravidlech českého pravopisu slovo ragú a napište mi, jakého 

je mluvnického rodu a dá-li se skloňovat? 

4. Vyhledejte v „Pravidlech“ slovo kodex a napište mi, zda je správný tento 

pravopis:  Kodex jenský 

Jenský kodex? 

5. Vyhledejte, jak se napíše správně (S/s)pišská (N/n)ová (V/v)es – tedy zda 

je správně Spišská Nová Ves nebo Spišská nová ves? 

 

3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 
Vyhledejte na webové adrese: 

https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Co znamenají tato slova: 

- plató 

- pyré 

- nivó 

Ke každému tomuto slovu uveďte 1 příklad použití ve větě a pošlete na můj e-

mail reditel@sousvodnany.cz 

  

les, -a m. mn. 1., 4., 7. -y 
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4. Slovník cizích slov 
Vyhledejte na webové adrese: 

https://www.infoz.cz 

Co znamenají tato slova: 

- kynologie 

- lockdown 

- altruista 

- ostrakizace 

- sofistikovaný 

Ke každému tomuto slovu uveďte 1 příklad použití ve větě a pošlete na můj e-

mail reditel@sousvodnany.cz 

 

SLOH - omluva, vyjádření souhlasu a 

nesouhlasu, slušné vyjadřování 
 

Přečti si oba dva rozhovory:  

 

I. Nazdárek, kámo, kam se valíš? Zase budeš dělat fráju na koupáku?   

Čágo, zalez do bažin, nebo pojď se mnou!  

 

II. Dobrý den, pane učiteli. Jak se máte?  

Ahoj, Kájo, já se mám výborně a co ty?  

Jak se ti líbí na učilišti? 

Ale jo, docela to jde! Zatím mám i slušné známky! 

Tak to je dobře! Tak ať se ti daří! Na shledanou! 

Na shledanou!  

 

PŘEMÝŠLEJTE? 

Kde asi proběhly tyto rozhovory? V jakém vztahu jsou ti, kteří se 

potkali? Myslíš, že mezi slušnými lidmi existují nějaká pravidla, která 

by měli při rozhovoru dodržovat?  

 

Slušný člověk by měl dbát nejen na to, co povídá, ale i jak to 

říká! 

 

Nejvíc nepřátel si člověk nadělá řečmi (drbáním) a pomluvami, ale také 

vychloubáním a hrubými slovy! Ke slovu bychom měli pustit také 

ostatní! Nikdo nemá patent na rozum!  
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PŘEMÝŠLEJTE!  

Každý člověk by měl také umět přiznat svoji chybu a omluvit se!  

o Komu ses někdy omlouval (a)?  

o Omluvil se někdy někdo tobě? Za co?  

o Vyber si jednu z následujících situací a připrav si omluvu.  

 Zapomněl jsi napsat domácí úkol.  

 Nedíval ses na cestu a do někoho jsi strčil.  

 Vylil (a) jsi čaj na ubrus.  

 Přišel jsi domů o hodinu později, než bylo domluveno. 

 

Totéž platí o souhlasu a nesouhlasu. ANO, nebo NE. I nesouhlas jde vyjádřit 

slušnou formou, abychom někoho s odlišným názorem neurazili. 


