
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 17 a 18 
 

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 
 

A) Opakování - psaní 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-: 

( )běh lidí, vojenský ( )běh, ( )jednat nápravu, ( )jednat přednášku,  

( )práva domu, novinová ( )práva, ( )hlédnout film, ( )hlédnout 

z rozhledny dolů, ( )těžovat si na úřadě, ( )těžovat si práci, ( )lehka,  

( )kandovat, ( )kompletovat, ( )tyčit, ( )planout, (.)daleka. 

 

B) Opakování - psaní předložek s, se; z, ze 

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) 

Dům je postaven ( ) cihel a ( ) dřeva. Veverka skákala ( ) větve na větev, ( ) stromu 

na strom. Sejde ( ) očí, sejde ( ) mysli. Jde to ( ) mnou ( ) kopce. Přišel ( ) bláta do 

louže. Melu ( ) posledního. Je ( ) laciného kraje. Nejde mi to ( ) hlavy. Trávil svůj 

čas ( ) počítačem. Šel tam ( ) nadějí na úspěch. Vstal ( ) postele. Setkání ( ) 

starostou. Vyšel ( ) banky. Byla to dvacetiletá blondýna ( ) dítětem. Kosmonaut 

vystoupil ( ) raketoplánu. Žokej spadl ( ) koně. Ve škole měli všechny počítače  

( ) internetem. Říkal jsem si: „Kdo ( ) koho? 

 

C) SLOH 

Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamník 
 

1) Telefonický rozhovor 
a) Zahajuji telefonický rozhovor s cizí osobou sám (a): 

1. Pozdravím (např. Dobrý den!) 

2. Představím se (např. tady Josef Novák). 

3. Stručně řeknu, co potřebuji sdělit (mluvím pomalu, zřetelně, 

souvisle a stručně, nepřeskakuji od jedné věci k druhé). 



Např. Prosím vás, potřeboval bych reklamovat mobilní telefon, 

který jsem si objednal z vašeho e-shopu. Telefon má vadný…. 

atd. Cizí osobě vždy vykáme.  

4. Zeptám se znovu, pokud jsem něčemu, co říkala druhá 

strana, nerozuměl.  

5. Zakončení – shrnu to, na čem jsme se domluvili. 

6. Rozloučení - poděkuji za laskavost. Na shledanou. 

b) Přijímám telefonický rozhovor od cizí osoby: 

Postup je podobný: 

1. Pozdravím, počkám, až se cizí člověk přestaví. 

2. Počkám, až mi řekne, co potřebuje. 

3. Ujistím ho, že mluví se správnou osobou, nebo ho odkážu na 

správnou osobu (představím se). 

4. Stručně sdělím své stanovisko k tomu, co mi bylo sděleno. 

Např. nezlobte se, ale nemám zájem o zboží, které mi tu 

telefonicky nabízíte. 

5. Zakončení – poděkujeme za nabídku a rozloučíme se. 

 

2) Vzkaz na záznamník 
Namluvený text na záznamník opět musí obsahovat: 

1. Pozdrav. 

2. Představení se. 

3. Stručné sdělení. 

4. Zakončení (poděkování). 

 

Úkol č. 3  
 

Zkuste vymyslet stručný vzkaz na záznamník pro firmu, 

která vyrábí a montuje okenní žaluzie. V tomto vzkazu 

si objednejte žaluzie do okna (oken) ve vašem pokoji? 
 

Tento vzkaz (úkol č. 3) i předchozí dva úkoly mi 

pošlete na e-mail: reditel@sousvodnany.cz 
 


