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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 určen k vyvození nového učiva a následnému 
procvičení. 

• 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 29. listopadu 2011 

 



Zdvojené hlásky 

 

Př. ROZSVÍTIT – vyslovujeme [ROSVÍTIT] 

Stejné souhlásky, nebo takové, 

 které jsou si podobné ve výslovnosti  

vyslovujeme zpravidla jako souhlásku jednu 

PŘI  ROZLIŠENÍ VÝZNAMU 

 VYSLOVUJEME OBĚ 
Poddaný – vyslovujeme [poddaný] 

Podaný – vyslovujeme [podaný] 

Spojení nň vyslovujeme jako ň 

Ve spojení dď vyslovujeme obě dvě hlásky 

Ranní  - vyslovujeme [raňí] 

Oddíl – vyslovujeme [oddíl] 



Doplňte –nn- nebo –n- 

• Ra___í zprávy, dřevě__ý stůl, ra__ý 

středověk, záko__ý zástupce, skleně__ý 

stolík, Katčin de__ík, de___í starosti 

nn_ n n 

nn n 

n nn 

Vyhledejte na internetu jakýkoliv článek, ve kterém  

najdete alespoň jedno slovo se zdvojenou hláskou. 

ÚKOL 

Internet  

http://www.seznam.cz/


Zdvojené hlásky 

 ÚKOL 
Z NABÍZENÝCH PŘEDPON VYBERTY TY,  

KTERÉ SE NEJLÉPE HODÍ K NEÚPLNÝM SLOVŮM 

______ DECH ________ZUBÝ PES 

_____ JASNĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ 

_______ ZÁŘIT 

____ CHODNÍ PARTNER 

PŘÍZNIVÁ ______ POVĚĎ 

ROZ- NEJ- OB- PŘED- BEZ- OD- 



Do následujících slov doplňte –z- 

nebo –zz- 

• Ne___ákonný 

• Be__cenný 

• Ro__uřit 

• Ro__lobit 

• Ro__emlet 

• Be__ubá 

• Be__ásadová 

nezákonný 

bezcenný 

rozzuřit 

rozzlobit 

rozemlet 

bezzubá 

bezzásadová 



Z následujících podstatných jmen vytvořte  

přídavná jména a použijte je ve větách. 

• TÝDEN 

• VINA 

• VÍNO 

• KOLENO 

• SOUHRN 

• KÁMEN 

• SLUNCE 

ÚKOL 

Týdenní dovolená 

Petr je vinen 

Vinný sklep 

Kolenní kloub 

Souhrnné cvičení 

Kamenný most 

Sluneční svit 



Zdroje 

• Všechny obrázky dostupné na www.office.microsoft.com 

 

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

