ČJ, 5. ročník, 21.10., 22. 10.,

T: Odvozování – zdvojené souhlásky
Milí žáci,
dnes budeme procvičovat včerejší učivo. Budeme doplňovat jedno nebo dvě stejná písmena
ve slově napsaných za sebou.
Procvičování:
1) Učebnice s. 19 – cvičení 2 a 5 do ČJ školní
2) Prohlédněte si tři modré rámečky na s. 20.
3) Rozdělte tato slova na předponu, kořen, příponu, koncovku do ČJ školní:
bezzubý, ranní, skřivaní, nezákonný
LK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 10. – dvě vyučovací hodiny ČJ
Řešení z minulé hodiny:
Učebnice 2/19
dobré ráno

večerní zprávy

kamenitá cesta

ranní rosa

noční košile

zraněné koleno

rané třešně

týdenní plán

kolenní kloub

raná zelenina

hřejivé slunce

klokaní mládě

celodenní program

slunné dny

havraní křik

stavební deník

šikovný kameník

příjemný večer

kamenná socha

Učebnice 5/19
Světla ohňostroje se rozzářila. Pekař roztopil pec. Led roztál. Zvony se rozzvučely/lze i
rozezvučely. Auta jela s rozsvícenými světly. Jídlo musíme dobře rozkousat a rozžvýkat.
Stavba slova
BEZ-ZUB-Ý (Ý je koncovka), RAN-N-Í (Í je koncovka), SKŘIVAN-Í (Í je koncovka), NEZÁKON-N-Ý (Ý je koncovka).
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22. 10.
T: Změny souhlásek při odvozování a ohýbání slov
Milí žáci,
dnes se podíváme, jak se mění souhlásky, když slova skloňujeme, časujeme nebo vytváříme
zdrobněliny (či slova citově zabarvená).
V naší teorii budeme vycházet z rámečků v učebnici na s. 18-22. Změnu souhlásek při tvorbě
množného čísla budeme ještě znovu probírat později, až se budeme učit o přídavných jménech
(slovních druzích).
Píšeme si do ČJ-školní:

Změny souhlásek při odvozování a ohýbání slov
Při odvozování a ohýbání slov, může docházet ke změnám souhlásek tam, kde se potkávají jednotlivé
části slov (předpona-kořen-přípona-koncovka).

CH => Š: suchý -> sušší -> nejsušší
tichý -> tišší -> nejtišší
Slovně: Souhláska CH se mění v Š, takže když chceme napsat druhý stupeň od slova
SUCHÝ, TICHÝ, změníme souhlásku CH na souhlásku Š a připojíme příponu Š
a koncovku Í. Ve třetím stupni jen dopíšeme předponu NEJ.

POZOR!
a) U přechodu z jednotného čísla na množné číslo píšeme jen jedno Š,
nepřipojujeme totiž žádnou příponu, ale rovnou koncovku (samohlásku).

suchý člověk -> suší lidé
tichý člověk -> tiší lidé
ucho -> uši
b) U zdrobnělin píšeme také jen jedno Š
ořech -> oříšek
moucha -> muška

K => Č: ruka – ručka – ručička
oko -> oči
H => Z: noha – nožka – nožička
drahý přítel -> drazí přátelé
Budeme se setkávat také se změnou souhláskových skupin:

SK -> ŠŤ: uherský pán -> uherští páni
CK -> ČŤ: řecký bůh -> řečtí bohové
ŠK -> ŠŤ: hruška -> hruštička
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Procvičování učiva (dnes ještě procvičíme dřívější učivo, to dnešní si necháme na zítra):
1.) Učebnice s. 19, cv. 3 a 4 do ČJ-školní
2.) Učebnice s. 19, cv. 7 ústně
3.) Procvičování pravopisu 2. sloupec na s. 10 – kontrola vzadu v sešitku.

LK
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