
Milí sedmáci, 

opět Vás po týdnu zdravím.  

Mám radost, že se v Teams setkáváme již v plném počtu. 

Také se Vám zdá, že čas neuvěřitelně rychle letí? Pomalu se nám blíží konec školního 

roku… Tentokrát nás dokonce minuly čtvrtletní testy.  Přesto neváhejte a občas si do 

rukou vezměte Váš oblíbený sešit teorie a opakujte si.  

Přeji Vám krásné dny s češtinou…a nezapomínejte na četbu! 

 

Opiš (vytiskni) do teorie: 

PŘEDPONY S-, Z-, VZ 

 

S 

směr DOHROMADY, DOVNITŘ, K SOBĚ (stočit, sejít se, shrabat, spřátelit, sžírat 

se, shořet…) 

směr DOLŮ (spadnout, spařit, sejít, svléci, sfárat…)  

směr Z POVRCHU PRYČ (smazat, setřít, sprovodit někoho ze světa…) 

Pamatuj: 

strava, strávit, spotřebovat, skončit, spatřit, stmívat se, strnout, sbírat, spropitné, 

spálit, spasit, stvořit, spáchat, stěžovat si, schválit, schovat (se), skonat, spálit, 

stýskat si, sdělit, shnít, slevit (z něčeho) 

 

Z 

ZMĚNA STAVU (zbělal…) 

DOKONČENÍ DĚJE (vadl  zvadl, dále: zblednout, zhubnout, zbohatnout, 

zocelit, zpochybnit, zprostit…) 

Pamatuj: 

způsob, zkouška, zpěv, zkoumat, zprostředkovat, ztratit, zkazit, zpytovat, zpovídat, 
zřídit, zpupný, zkontrolovat, zhostit se, zříci se, zřídit, ztepilý 
 
 
 

 
 



VZ 
 
směr NAHORU (vzkvétat, vzkřísit, vzlétnout, vzpažit, vzpřímit se, vznětlivý, vzchopit 
se, vznešený…) 
 
směr PROTI NĚČEMU (vzepřít se, vzbouřit se, vzpouzet se, vzpurný…) 

 

Pamatuj: vzpomínka, vztek, vztah, vzkaz, vzhled. 

 
 

!!! vstát, vstupenka, vstoupit, vsunout, vsadit ( Skupina písmen vs nebývá 

předponou, pouze písmeno v, písmeno s je součástí kořene slova.) 

Pozor na  rozdíly: 

spravovat  (starat se o něco)   X zpráva (informace) 

sběhlý (např. lid)      X zběhlý (zkušený, kdo dezertoval)  

stěžovat si (naříkat)     X ztěžovat (úkoly) 

svést (z kopce, dohromady, ke lži, vinu)  X zvézt (zkazit, vyvést něco zlého) 

shlédnout (z okna dolů)     X zhlédnout (film, sebe v zrcadle) 

shodil (něco dolů)     X zchodil (prochodil, např. svět) 

sužovat (trápit)     X zužovat (např. šaty) 

sbít (přitlouci k sobě)     X zbít (ublížit někomu) 

svolit (souhlasit)     X zvolit (někoho) 

sjednat (mír, dohodu)     X zjednat (nápravu, pořádek) 

svolat (schůzi)     X zvolat (Hola!) 

směnit (peníze)     X změnit (zaměstnání) 

slíbat (setřít)       X zlíbat (někoho) 

sedřít (kůži)      X zedřít (zedřít se námahou) 

smotat (svinout)     X zmotat (poplést) 

svrhnout (shodit dolů)    X zvrhnout (zkazit se) 



stvrdit (schválit, potvrdit)    X ztvrdit (učinit tvrdým) 

skroutit (skroucením spojit, např. dvě vlákna) X zkroutit (překroutit) 

slézat (odněkud dolů, popř. k sobě)   X zlézat (hory) 

smazat (tabuli, setřít ji tak)    X zmazat (umazat) 

skosit (kosou posekat)     X zkosit (učinit kosým) 

 

 

!!! Předpony s/z u příslovečných spřežek se řídí původní předložkou, 

např. sbohem, stěží, shora, shůry, svrchu, zcela, zlehka, zleva, zpět, zticha, zblízka. 

 

CVIČENÍ 1: Vyber pravopisně správné slovo a  přepiš do cvičného sešitu: 

1. ráno shlížela / zhlížela z okna     

2. spřísněné / zpřísněné podmínky 

3. spoutaný / zpoutaný zloděj       

4. sprotivila / zprotivila se mi 

5. sběr / zběr papíru 

6. skažené / zkažené jídlo 

7. speněžil / zpeněžil znalosti 

8. vzpomněl / zpomněl si včas 

9. správa / zpráva budov 

10. shrbený / zhrbený člověk 

11. oheň vzplál / zplál 

12. smuchlal / zmuchlal noviny       

13. lidé se shromáždili / zhromáždili 

14. sblížili / zblížili jsme se s novými sousedy 

15. sbytek / zbytek koláče 

16. výtečná skušenost / zkušenost 

17. film už skončil / zkončil 

18. spadaná / zpadaná jablka 

19. budova shořela / zhořela 

S 

Z 



20. sužoval / zužoval nás hlad 

21. stále si na něj stěžovali / ztěžovali 

22. svržení / zvržení totalitního režimu      

23. schátralý / zchátralý statek 

24. válečný sběh / zběh 

25. dovolenou strávili / ztrávili na chatě 

26. spotřeboval / zpotřeboval všechnu pastu 

 

CVIČENÍ 2: 

Věty přepište (vytiskněte a vlepte) do sešitu.  

a) Podtrhněte základní skladební dvojice. 

b) Doplňte chybějící čárky. 

c) Označte VH a VV. 

d) Do závorky napište druh VV. 

 

Říkal nám že se už zpět nevrátí. (______________________) 

Překvapilo nás že se této akce nechtěli zúčastnit. (________________________) 

Jednou se Iva slunila tak dlouho že se celá spálila. (_________________________) 

V hlavě mu uzrála myšlenka že ten závod vyhraje. (________________________) 

Celou událost popsal tak že jsme ji vůbec nepochopili. (_____________________) 

Zdá se že celý příběh nakonec dobře dopadne. (_______________________) 
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ŘEŠENÍ: 

CVIČENÍ 1:  

1. ráno shlížela z okna     

2. zpřísněné podmínky 

3. spoutaný zloděj       

4. zprotivila se mi 

5. sběr papíru 

6. zkažené jídlo 

7. zpeněžil znalosti 

8. vzpomněl si včas 

9. správa budov 

10. shrbený člověk 

11. oheň vzplál  

12. smuchlal  noviny       

13. lidé se shromáždili  

14. sblížili jsme se s novými sousedy 

15. zbytek koláče 

16. výtečná zkušenost 

17. film už skončil  

18. spadaná jablka 

19. budova shořela  

20. sužoval  

21. stále si na něj stěžovali  

22. svržení totalitního režimu      

23. zchátralý statek 

24. válečný zběh 

25. dovolenou strávili na chatě 

26. spotřeboval všechnu pastu 
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CVIČENÍ 2: 

Říkal (on) VH nám, že se užVV zpět nevrátí (on). (předmětná) 

Překvapilo VH nás, že (oni) se této akceVV nechtěli zúčastnit. (podmětná) 

Jednou se IvaVH slunila tak dlouho, že se celáVV spálila (Iva). (přísl. měrová) 

V hlavě muVH uzrála myšlenka, že ten závodVV vyhraje (on). (přívlastková) 

Celou událostVH popsal (on) tak, že jsme ji vůbecVV nepochopili (my). (přísl. způsob.) 

Zdá VHse, že celý příběhVV nakonec dobře dopadne. (podmětná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


