
ČJA/P1A/Distanční výuka/Učební texty č. 9 a 10 
 

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

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte. Pouze 

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

reditel@sousvodnany.cz 

2. Domácí úkoly (Opakování: psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně a pě) 
 

Pravopisné cvičení č. 1 
 

 

vysoké nap-tí, ob-žná dráha, správná odpov-ď, ob-mná nádoba, op-tovat 

pozdrav, sep-tí s minulostí, vyřízená ob-dnávka, zrakový v-m, v-decký ob-v, průb-

h utkání, radostná zv-st, ženich a nev-sta, skvělý úsp-ch, otcovo ob-tí, b-žný účet, 

ob-t rybník, v-zd do obce, ob-vit hvězdu, nervové vyp-tí, zp-něná voda, úp-nlivá 

prosba. 
 

Pravopisné cvičení č. 2 

Rozhodněte, který tvar zájmena já je správný? Označte do kroužku tvar mě 

nebo mně, který považujete za pravopisně správný? 
 

Podej mě/mně ruku. Seděl v divadle vedle mě/mně. Povídali si o mě/mně. 

Mě/mně to nikdo neřekl. Všichni to věděli kromě mě/mně.  Miloval mě/mně. 

Viděl mě/mně a ani si mě/mně nevšiml. 
 

Cvičení č. 3 – čti dále – vyhledejte v Pravidlech českého pravopisu  

 

Nové učivo: 

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), 

http://www.pravidla.cz/
http://www.pravidla.cz/


 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: 

 

 

 

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. 

Cvičení č. 3 

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? 

  

les, -a m. mn. 1., 4., 7. -y 
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Nové učivo: 

Pozdrav, uvítání, oslovení, rozloučení 

Český jazyk-sloh 

1. Zapiš, jakým pozdravem koho pozdravíš. 

Dobrý den_________________________________________ 

Čao_______________________________________________ 

Ahoj______________________________________________ 

Nazdar____________________________________________ 

Čus_______________________________________________ 

2. Jakým pozdravem se ve škole vítáme, loučíme? 

vítáme:___________________________________________ 

loučíme:__________________________________________ 

Jakým pozdravem se doma vítáme, loučíme? 

vítáme:___________________________________________ 

loučíme:__________________________________________ 

3. Uveď příklady, komu tykáš, vykáš. 

tykáš:_____________________________________________ 

vykáš:_________________________________________ 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSLOVOVÁNÍ PŘI OSOBNÍM 

SETKÁNÍ A KOMUNIKACI 

 Pokud se s někým zdravíme a on se nám představí jako magistr Novák, oslovujeme ho 

„pane magistře“. 

 Pokud by se představil jako Petr Novák, oslovujeme ho „pane Nováku“. 



 Jeli vám dotyčná osoba představena jako finanční ředitel Ing. Novák, oslovíme ho 

„pane řediteli“. 

 Pokud dostaneme od ruky vizitku, na které je uveden titul, oslovíme osobu opět 

titulem. 

 Naopak jestliže víme, že představovaný pan je inženýr a obchodní ředitel firmy, ale 

představí se nám jako Novák, oslovujeme ho pouze „pane Nováku“. 

 Vycházejte z jednoduchého pravidla – oslovujte tak, jak si to daná osoba přeje. 

OSLOVOVÁNÍ V CIZÍ SPOLEČNOSTI 

 Ve společnosti se vždy oslovuje neznámý muž „pane“ a neznámá žena „paní“.  

 Pokud si dobře pamatujete jména, určitě je používejte. Oslovíte-li ženu i jejím jménem 

například: „Dobrý den, paní Novotná“, zalichotíte ji a získáte si její sympatie. 

OSLOVOVÁNÍ V PÍSEMNÉ KOMUNIKACI 

 Při oslovení v emailu či dopise vždy používejte 5. pád, tedy příjmení 

skloňujte. („Dobrý den pane Dvořáku“, „Dobrý den paní ředitelko“ apod.). 

 Pokud píšete představitelům firem, státních orgánů, politikům, oslovujte podle funkce 

(pane poslanče). 

 Významného umělce oslovujte mistře. 

OSLOVOVÁNÍ ŽEN 

 Všechny ženy oslovujte „paní“ bez ohledu na jejich stav. 

 Jinak opět využívejte prvního pravidla – oslovujte ženu podle jejího přání. Tedy pokud 

dostanete vizitku s titulem, oslovujte ženu „paní inženýrko“, „paní doktorko“ apod. 

Také oslovení „slečno“ si můžete dovolit jen u velmi mladé dívky nebo v případě, že 

se vám tak dotyčná sama představí nebo vás opraví. 

NABÍDKA TYKÁNÍ 

 Pokud dojde k nabídce tykání, jsou pravidla stejná jako u představování. To znamená, 

že žena nabízí tykání muži, služebně výš postavený níže postavenému a starší 

mladšímu. 

 S nabídkou tykání tedy přichází vždy osoba, která je společensky významnější, proto 

se tato nabídka nedá v podstatě odmítnout. 


