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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učení 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 určen k vyvození nového učiva a následnému 
procvičení. 

 Žáci pracují s internetem. 
 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 

KRAUSOVÁ, Z.,TERŠOVÁ, R.: Český jazyk pro 6. ročník 
základní školy a primu víceletého gymnázia, 
Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003 

 Vytvořeno: 13. října  2011 
 



SPISOVNÁ VÝSLOVNOST 

 U samohlásek dodržujeme náležitou délku 
nebo krátkost 

 Kluci –nesprávně [klucí] 

 Pivo – nesprávně [pívo] 

 

 

Také výslovnost souhlásek může být 
nesprávná: jméno [méno] 

Nespisovná výslovnost samohlásek je především ovlivněna 
 působením obecné češtiny nebo nářečí. 



Rozřaďte, která výslovnost je 
spisovná a která ne 

[hokí] [schoda] [zhoda] 

[pani] 

[lehký] 

[obuf] 

Správná výslovnost Nesprávná výslovnost 



Rozdělení souhlásek: znělé a 
neznělé 

znělé b v d ď z ž g h 

neznělé p f t ť s š k ch 

Párové souhlásky 

znělé m n ň j l r 

neznělé c č 

Nepárové souhlásky 



Spodoba znělosti 

 K tomuto jevu dochází tehdy, když se 
setká dvě a více souhlásek, které se liší 
znělostí. Při výslovnosti se první souhláska 
ve skupině přizpůsobí znělostí souhlásce 
druhé 

KRESBA 

NEZNĚLÁ/ZNĚLÁ 

[KREZBA] 

Celá skupina 
se vyslovuje 
zněle 

ZPÍVAT [SPÍVAT] 

ZNĚLÁ/NEZNĚLÁ 
Celá skupina 
Se vyslovuje 
nezněle 



Napište výslovnost následujících 
slov 

 Babka     ______________ 

 Podnožka  ______________ 

 Všichni  _______________ 

 Hádka ________________ 

 Zkoušet ______________ 

 Před školou ______________ 

 Sladký ______________ 

 

[bapka] 

[podnoška] 

[fšichni] 

[hátka] 

[skoušet] 

[Přet školou] 

[slatký] 



Zopakujte si 

1. Podle jakých dvou kritérií dělíme souhlásky 

  ________  ________  ______  _______ 

 
2. Ve kterém políčku jsou uvedeny správně páry 

souhlásek 

 

 

3. Setká-li se dvě a více souhlásek, které se liší 
znělostí, dochází k tzv. 

 

 

Z - Ž V - F H - CH 
Klikni na správnou odpověď 

Spodobě 
znělosti 

Ke zdvojení 
souhlásek 

Ke zjednodušení 
výslovnosti 

párové nepárové znělé neznělé 
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