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Milí sedmáci, 

tento týden se můžete v mluvnici těšit na nauku o tvoření slov. Zápisy si opět přepište pěkně barevně 

do teorie, úkoly splňte do cvičného sešitu. 

Milovníci slohu a literatury si také přijdou na své.  

Přeji Vám hezký a snad i slunečný týden.  

 

SLOVNÍ ZÁSOBA – souhrn všech slov určitého jazyka. 

- stále se vyvíjí, některá slova vznikají, jiná zastarávají a postupně mizí. 

- způsoby obohacování slovní zásoby: 

a) tvoření nových slov 

- odvozováním příponami nebo předponami (přehrada, výrobek, mořský); 

- skládáním (zeměkoule, trojúhelník, zvěrokruh, autoškola, vzducholoď); 

- zkracováním (Čedok, KRNAP, ČR, aj., Mgr.); 

b) přejímání slov z cizích jazyků (biftek, internet, želé); 

c) spojování slov v sousloví (zlatý déšť, doba kamenná, mák setý); 

d) přenášení významu slova 

- metafora (koruna stromu) 

- metonymie (Sílu měříme v newtonech.) 

 

ODVOZOVÁNÍ 

- tvoření slov z jiného slova pomocí předpon, přípon a koncovek. 

- při rozboru stavby slova určujeme jeho stavební části. Např.: východního: 

a) předpona: vý; 

b) kořen: -chod-; 

c) přípona: -ní; 

d) koncovka: -ho. 

 

Odvozování podstatných jmen 

Přechylování – je odvozování jmen rodu ženského z podstatných jmen rodu mužského 

(pekař – pekař-ka; Novák – Novák-ová). 

 

Odvozování přídavných jmen 

Od sloves tvoříme: 

- přídavná jména s významem účelovým – píšeme je s krátkým –i- (řadicí páka, balicí 

papír); 

- přídavná jména s významem dějovým – píšeme je s dlouhým –í- (děti řadící se do 

dvojic, prodavačka balící zboží). 

 

 

 

ÚKOL 1 

Slova přepiš do školního sešitu a rozliš, která jsou nová a která jsou zastarávající.  

videopřehrávač, nůše, snowboardista, manažer, rekvalifikace, design, disketa 
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ÚKOL 2 

Uveď, o který způsob obohacování slovní zásoby se jedná u těchto slov (odvozování, skládání, 

zkracování, přejímání, spojování slov v sousloví, přenášení významu slova). 

bezdrátový, přežvýkavci, MDD, předmluva, bariéry, příslovečné určení, OSN, tragédie, 

diskuze, dobrodruh, prapředek, zlatá horečka, klíční kost, národopisný, různoběžky, atd., 

souhvězdí, kolotoč 

 

ÚKOL 3 

Následující slova nahraď zkratkami. 

základní škola, a jiné, poštovní směrovací číslo, a podobně, inženýrka 

 

ÚKOL 4 

Doplň vynechaná písmena ve slovech přejatých. 

c_klistika, h_giena, k_no, h_storie, l_teratura, f_lozofie, t_ra, s_mbol, k_lometr, anal_za, 

blond_na, f_z_ka, ep_gram, charakter_st_ka, s_non_ma, d_alog 

 

 

ÚKOL 5 

U daných slov určete jejich kořen, předponu, příponu a koncovku. 

letadlo, náledí, přístaviště, úmyslný, večernice, úlovek, náměstí, poplatek 

 

ÚKOL 6 

Text přepiš a doplň i/í. Pravopis si zdůvodni. 

Kup bal_cí papír. Ten stroj čist_cí podlahy má poruchu. Ta žena lešt_cí zrcadlo je moje matka. 

Has_cí přístroje najdete na konci každé chodby. Automat pln_cí lahve patří k nejmodernějším 

v podniku. Zalévala záhony krop_cí konví. Do výtvarné výchovy máme mít lep_cí pásku a 

tav_cí pistoli. Jirka potřebuje nové pln_cí pero. V hrnci na sporáku je vař_cí voda. Dívka 

žehl_cí košile se tvářila otráveně. 

 

ÚKOL 7: Užij ve větách slovo trávicí - trávící, kreslicí - kreslící. 

 

 

 

SLOH:  

ŽÁDOST A ŽIVOTOPIS 

Uprostřed PS Hravá čeština je příloha s názvem Poučky a přehled učiva. Na stranách 7 – 8 je 

teorie k žádosti a životopisu. Text si přečti, vystřihni a vlep do slohového sešitu. 

Také splň tyto úkoly v PS: 61/1 (65/1 – jiné vydání), 61/2 (65/2), 62/3 (66/3). 

 

 

 

LITERATURA:  

ČESKÁ BAROKNÍ LITERATURA 

- Po porážce na Bílé hoře roku 1620 je řada učenců nucena odejít do exilu (do 

vyhnanství). 

- Dochází k oslabování postavení češtiny, ta ustupuje němčině. 
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JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670) 

- Spisovatel, pedagog, biskup Jednoty bratrské, je nazýván „Učitelem národů“. 

- Věnoval se teorii výchovy, didaktice a výuce jazyků, psal učebnice. 

- V den jeho narození 28 března slavíme Den učitelů. 

- LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE –  vypráví o poutníkovi, který prochází městem 

se svými průvodci Všezvědem Všudybudem a Mámením. Ti se mu nesnaží ukázat svět 

pravdivě, ale ze svého pohledu. 

- ORBIS PICTUS (Svět v obrazech) – ilustrovaná učebnice jazyků. 

- VELKÁ DIDAKTIKA – spis popisující vyučovací metody. (Didaktika je teorie 

vyučování.) 
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Řešení: 

ÚKOL 1: videopřehrávač – zastarávající slovo, nůše – zastarávající slovo, snowboardista – 

nové slovo, rekvalifikace – nové slovo, design – nové slovo, disketa – zastarávající slovo 

 

ÚKOL 2: bezdrátový – odvozování, přežvýkavci – odvozování, MDD – zkracování, 

předmluva  – odvozování, bariéry – přejímání, příslovečné určení – sousloví, OSN – 

zkracování, tragédie – přejímání, diskuze – přejímání, dobrodruh – skládání, prapředek – 

odvozování, zlatá horečka – sousloví, klíční kost – sousloví, národopisný – skládání, 

různoběžky – skládání, negativní – přejímání, atd. – zkracování, souhvězdí – odvozování, 

kolotoč – skládání 

 

ÚKOL 3: ZŠ, aj., PSČ, apod., Ing. 

 

ÚKOL 4: cyklistika, hygiena, kino, historie, literatura, filozofie, túra, symbol, kilometr, 

analýza, blondýna, fyzika, epigram, charakteristika, synonyma, dialog 

 

ÚKOL 5: letadlo – kořen: let-, přípona: -adl-, koncovka: -o; náledí – předpona: ná-, kořen: -

led-, koncovka:  -í; přístaviště – předpona: pří-, kořen: -stav-, přípona: -išt-, koncovka: -ě; 

úmyslný – předpona:  ú-, kořen: -mysl-, přípona: -n-, koncovka: -ý; večernice – kořen: večer-, 

přípona: -nic-, koncovka:  -e; úlovek  – předpona: ú-, kořen: -lov-, přípona: -ek; náměstí – 

předpona: ná-, kořen: -měst-, koncovka:  -í; poplatek – předpona: po-, kořen: -pat-, přípona: -

ek; 

 

ÚKOL 6: Kup balicí papír. Ten stroj čistící podlahy má poruchu. Ta žena leštící zrcadlo je moje 

matka. Hasicí přístroje najdete na konci každé chodby. Automat plnící lahve patří k 

nejmodernějším v podniku. zalévala záhony kropicí konví. Do výtvarné výchovy máme mít 

lepicí pásku a tavicí pistoli. jirka potřebuje nové plnicí pero. v hrnci na sporáku je vařící voda. 

Dívka žehlící košile se tvářila otráveně. 

 

ÚKOL 7: Např.: Trávicí soustava je pro člověka důležitá. Muž trávící oběd ležel na gauči. 

Koupil si speciální kreslicí soupravu. Ten chlapec kreslící obraz je můj bratr. 
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SLOH: 

 

 

 


