
ČJ, 5. ročník, 20. 10.  

T: Tvorba slov – zdvojené souhlásky 

Milí žáci,  

nyní se zaměříme na tvoření nových slov metodou zvanou „odvozování“. 

Pište si prosím do sešitu ČJ-školní: 

Odvozování: zdvojené souhlásky 

Při odvozování postupujeme takto: 

1) Na začátku máme nějaké slovo, tomu říkáme ZÁKLADOVÉ SLOVO  slunce 

2) Od něj oddělíme příponu a koncovku      slun-c-e 

3) Vznikne nám SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD (to, co mají obě slova společné) slun 

4) K němu připojíme novou předponu, příponu a koncovku   slun-n-ý 

5) Hurá! Vytvořili jsme nové ODVOZENÉ SLOVO.    slunný 

V 4. bodě postupu vidíte, že se nám v jednom slově vyskytují dvě stejná písmena za sebou. To je z toho 

důvodu, že SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD končí na stejné písmeno, jakým začíná přípona.  

To samé zůstává, když stupňujeme přídavná jména a příslovce.  

účinný -> účinnější -> nejúčinnější 

účinně -> účinněji -> nejúčinněji 

Zdvojená souhláska se nám bude dále objevovat ve chvíli, kdy k ZÁKLADOVÉMU SLOVU 

připojíme předponu, která končí stejným písmenem, jakým začíná ZÁKLADOVÉ SLOVO.  

od-daný -> oddaný 

bez-zubý -> bezzubý 

roz-zářit -> rozzářit 

To samé zůstává, když stupňujeme přídavná jména a příslovce.  

jedovatý -> jedovatější -> nejjedovatější 

jemně -> jemněji -> nejjemněji 

Zapamatujeme si! 

Protože vám zápis teorie do sešitu zabere hodně času, máte pouze jeden úkol do ČJ školní: 

Nakresli tři kytičky. Ve středu kytky budou následující předpony: nej-, 

roz-, bez-. Do okvětních lístků doplníš slova, která začínají stejným 

písmenem jako poslední písmeno v předponě.  

Kdo mi zašle svůj rozkvetlý sešit k nahlédnutí, dostane ode mne hvězdičku. 

 

Míši přejeme všechno nejlepší ke včerejšímu svátku. Kytku zasílám       

             LK 

raný středověk, rané brambory  

raný=brzký 

U zvířecích přídavných jmen píšeme vždy jen jedno n + í. 

jelení stopa, kuní nora, sloní chobot, havraní křik, krocaní 

hudrování 

Slova, která mají příponu -ík, -ina, -ice, píšeme také s jedním n. 

den -> deník, cena -> ceník, víno -> vinice 


