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Anotace 

►Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen 
pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem . Využít se dá v předmětu český 
jazyk, ročníku šestém. Je součástí tematického 
okruhu Jazyková výchova – 6. ročník. 

►Materiál je určený pro opakování a procvičování 
učiva. Při práci žáci využívají internet. 

► Jedná se o doplňující materiál k učebnici: Styblík 
V.  a kol.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy, 
SPN, Praha, 1999 

►Vytvořeno 13. prosince 2011 
 



Určete základní pravidla pro psaní 
předpon 

► Předpona s-, 

Směr dohromady 

Směr z povrchu pryč 

Směr shora dolů 
↓ 

→ 
↓ 
← 
↑ 

Předpona z- 
 
Z _ _ _ _    S _ _ _ _ 
 
D _ _ _ _ _ _ _ 
D _ _ _ 
 

měna tavu 

okončení  

ěje 

Směr vzhůru 
 ↑ 

Předpona vz- 



Pamatuj!!! 

►. Předpony s-, z- mohou také měnit význam slova 

SPRÁVA x ZPRÁVA 

ZUŽOVAT x SUŽOVAT 

ZHLÉDL x SHLÉDL 

ÚKOL Vytvořte věty tak, aby byl patrný významový rozdíl. 

Celní správa našla pašované zboží 
Zpráva v novinách mě rozčílila. 

Petr zhlédl krásnou výstavu. 
Myslivec shlédl z posedu dolů. 

Cesta se začínala zužovat. 
Týden už mě sužovala angína. 
 



Doplňte předpony s- /z- /vz- 

►Za chvíli nám _končí vyučování. Teplota 
vody neustále __růstá. Dovolenou v Řecku 
jsme _trávili u moře, a dokonce jsme se tam 
_kamarádili s místními obyvateli. Pěvecký 
_bor _píval u vánočního stromečku krásné 
koledy. Vlajka byla __tyčena. Tomáš _tratil 
klíče od domu.  

Úkol 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek 
 

Přečtěte si následující článek z internetu  
a zodpovězte otázky na dalším snímku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek


Vánoční strom 

► 1. Ze které země se  

  vánoční strom rozšířil? 

 

 

2. Kdy a u koho se poprvé objevil 
vánoční strom v Česku? 

 

 

3. Proč byl 24 metrů vysoký smrk 
z Beskyd nejslavnějším českým 
vánočním stromem? 

 

Obr. 1 

Z Německa 

1812, Jan Karel Liebich 

Ozdobil vatikánské Svatopeterské náměstí 



Předložky s, z 

►Předložky s 

 

7. pád - S kým čím 

 
S tebou mě baví svět 

S kamarády je mi moc dobře 

►Předložky z 

 

2. pád – z koho čeho 

 
Princezna ze mlejna 

Kávu si můžete vzít s sebou 

Pozor!!!   Kdo s koho 



Doplňte do následujících přísloví předložky s, z 
a vysvětlete jejich význam. 

 

►1. Jak se do lesa volá, tak se _ lesa ozývá. 

 

►2. Žádný učený _ nebe nespadl. 

 

►3. Kdo chce _ vlky žíti, musí _ nimi výti. 

Z 

Z 

s s 



► Obr. 1 Soubor:Juletr%C3%A6et.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg 

(Florida) : Wikipedia Foundation, 30. 9. 2005 [cit. 2011-12-13]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Juletr%C3%A6et.jpg>.  

► Neoznačené  obrázky dostupné na www.office.microsoft.com 

http://www.office.microsoft.com/

