
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 15 a 16 
 

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

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte.  

Pouze vypracujte domácí úkoly a pošlete mi je na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 
 

Pravopis předpon s-, z-, vz- 
 

Předpona je součást slova ve všech jeho tvarech a píše se dohromady (na rozdíl 

od předložky, která se píše zvlášť). Slova můžeme tvořit právě předponami, 

např. běh  sběh, černat  zčernat). 

 

1) Předpona s (nebo se) u sloves a slov od nich odvozených 

O pravopisu této předpony rozhoduje význam slova, a to v těchto 

případech: 

1. Tam, kde sloveso s touto předponou má význam směřování 

dohromady (na jedno místo, k sobě, k vytvoření nějakého 

celku). 

Např. sejít se, schůzka, seznámit se, sbírat, spíchnout, spona,  

  shrabat, svážet. 

2. Tam, kde sloveso s předponou má význam směřování shora dolů 

 nebo z povrchu pryč   

Např. seskočit, sklesnout, sletět, setřít (prach ze stolu), snést,  

  seškrábnout, spláchnout, sfouknout. 
 

2) Předpona z (nebo ze) u sloves a slov od nich odvozených 

O pravopisu této předpony u sloves rozhoduje změněný význam těchto 

sloves – tzv. změna stavu – např. něco nebylo černé, ale změnilo se 

zčernalo - zčernat; něco nebylo bílé, ale změnilo se zbělelo – zbělet; něco 

nebylo mrtvé, ale pak ano – zemřít). 

Např. zchudnout, zbohatnout, zautomatizovat, zkroutit, zfilmovat, zranit, 

 zradit, zlámat, ztichnout, zešedivět, ztuhnout. 

3) Předpona vz- u sloves a slov od nich odvozených 

 Tam, kde sloveso s předponou má význam směřování vzhůru  

Např. vztyčit, vzplanout 
  



Úkol č. 1 (doplňte předponu s-(se-) nebo z- (ze-), popřípadě předponu vz-: 

( )důraznit, ( )píchnout, ( )létnout, ( )plynout, ( )rudnout, ( )skákat,  

( )filtrovat, ( )rážet, ( )blednout, ( )táhnout, ( )dřevěnět, ( )pustnout, 

( )tlít, ( )česat, (.)kombinovat, ( )rážet, ( )zelenat, ( )klonit, ( )loupat,  

( )hroutit, ( )pružit, ( )lámat, ( )krojit, ( )valit, ( )větřit. 

 

Pravopis předložek s, se; z, ze (opakování): 
 

Předložky s a z 
 

Předložka je samostatný neohebný slovní druh, vždy se píše zvlášť (s babičkou, 

z lesa). Pokud jde o to, kdy psát předložku s a kdy předložku z, pak platí toto 

jednoduché pravidlo: 

 

Předložka s se pojí s 2. pádem 

 

Předložka z se pojí se 7. pádem 

 

Např.   Pojeď s (7. pád) námi na výlet na Šumavu. 

  Z tašky (2. pád) mi vypadly sešity. 

 

Úkol č. 2 (doplňte předložku s nebo z) 

Půjdete (s/z) námi na výlet do Posázaví? Vystoupil (s/z) auta. Utrhla se (mě/mně) 

podšívka (s/z) šatů do tanečních. Umíš číst (s/z) mapy? Vyndej prádlo (s/z) pračky 

a pověs ho na zahradu. (S/Z) náměstí se rozbíhají ulice do všech stran. Vzal jsem 

si (s/z) sebou svačinu na cestu. Dům je postaven (s/z) cihel. Veverka skákala (s/z) 

větve na větev. Fotbalisté hráli (s/z) třemi útočníky. Letadlo vzlétlo (s/z) bitevní 

lodi. Olej se nemísí (s/z) vodou. Věra vyhlédla (s/z) okna. Záznam (s/z) utkání 

uvidíte večer. 

 

Někteří jste ještě z minulé hodiny neodevzdali tyto úkoly , takže nyní 

máte znovu možnost to napravit: 

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? 

mailto:reditel@sousvodnany.cz


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? 

 

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 

 

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 
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