
7. Přečtěte nahlas báseň Jaroslava Seiferta.

Rozhovor

Kde bydlí víla? A to jí stačí?
Asi v mechu, Stačí asi,

celou noc tančí bez oddechu, je živa jenom z vůně, z krásy
pak věneček si odstrojí a na svůj usměvavý ret
a ustele si pod chvojí. dá lupen růže, který slét.

A co má k jídlu? A viděl jsi ji?
Místo kávy Jenom v šeru,

do hrníčku si sbírá z trávy větřík hrál jako na citeru.
třpytivé rosné krůpěje Myslil jsem, někdo neznámý,
a ráno si je ohřeje. a lampa ve tmě zhasla mi.

A byla hezká?
Jistě byla.

Je hezká každá, když je víla.
A druhého dne jsem tam zdvih
pár kvítečků už povadlých.
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SKUPINY bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně

1. Vysvětlete, jak byla utvořena následující slova, a zdůvodněte pravopis sku-
pin bě – bje, vě – vje:

úzký vjezd, výběh pro slepice, objemný balík, nevinné lidské oběti, povědomý
člověk, světelný vjem, rozsáhlá objednávka, větev stromu, oběžnice Slunce,
vjet do dvora, něžné objetí, jít pěšky  

2. Doplňte -je- nebo -ě- v následujících slovech:
ob-hnout dokola, elektrické nap-tí, známá pov-ra, zdrav- ob-dvat, populární
zp-vačka, kruhový silniční ob-zd, v-dět všechno, ob-m vody, zav-sit obraz na
zeď, výb-r vzorků, v-čná záhada, ob-tovat čas, ob-t hřiště na kole, p-kná v-c,
středov-ké v-zení, ob-vitel penicilinu, ob-ma rukama

Porovnejte pravopis:
umí – uměl zapomene – zapomněl
smí – směl vzpomene – vzpomněl
rozumí – rozuměl připomene – připomněl 
lakomý – lakomě skromný – skromně
vědomý – vědomě rozumný – rozumně
zatmí se – zatmění uzemnit – uzemnění

Skupinu mě píšeme hlavně v kořenech slov (měna, měřit). 
Tam, kde je součástí stavby slova souhláska n, píšeme skupinu mně (pří-
jemný – příjemně, domnívat se – domněnka). 
Skupiny mě i mně vyslovujeme stejně: [mňe]. 

3. Proč píšeme pomněnka? Najděte k tomuto slovu slova příbuzná.

4. Srovnejte následující příslovce s přídavnými jmény, od kterých byla odvo-
zena, a zdůvodněte pravopis:

upřímně, soukromě, skromně, vědomě, strmě, významně, duchapřítomně,
známě, dojemně, zřejmě, umně, příjemně

5. Doplňte chybějící písmena nebo skupiny písmen a zdůvodněte pravopis:
nepříjemné nedorozum-ní, jem- nastrouhaný sýr, talentovaný um-lec, sedět na
strom-, zapom-tlivý stařík, ohrom- zábavný člověk, pom-nková modř, tvářit se
tajem-, nezapomenutelné um-ní, je to samozřejm- správná dom-nka

Pro bystré hlavy 

Jak jsou utvořena slova tamní a tamější? Podle toho odůvodněte pravopis.

41

CJ pro 6 rocnik ZS 6,5  10.10.2006  20:39  Str. 41



Dnešní výstup byl ještě strm-jší. Obloha byla stále tem-jší. Kteří jsou nej-
znám-jší čeští hudební skladatelé? Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam-jší
české osobnosti, koho byste uvedli?

b) Odpovězte na uvedené otázky.

13. Doplňte -n-, nebo -nn-.
a) přísudek jme-ý, vyhřívat se na výslu-í, naplně-ý po okraj, psát si de-ík,

mít povi-ost, dřevě-á socha, oke-í sklo, dvoude-í zájezd, muž je vi-en,
žena je nevi-a, hovoří ply-ě anglicky, rostli-ý tuk, sti-é místo, telefo-í
seznam, pla-á třešeň, rodi-í příslušníci, spokoje-ý zákazník, nástě-ý
kalendář, všestra-ý sportovec, kořeně-é jídlo

b) Nový lék je daleko úči-ější. Výkon-jší auta mají větší spotřebu benzinu.
Slu-ější dny nás teprve čekají. Žáci jsou povi-í dodržovat školní řád.
Konečně se prokázalo, že je Petr nevi-ý. Nejce-ější v životě je zdraví.
Nejvíc je ceněna ra-á autorova tvorba. Náš Ron je nejlí-ější pes, kterého
znám. Ra-í mlha se brzy rozplynula. Slo-í mládě bylo velmi roztomilé.
Toto podstatné jméno je nesklo-é. Karlův most se dříve jmenoval
Kame-ý. Nepatrné změ-y v jejím vzhledu jsme si ani nevšimli. Sestroj
rovnorame-ý trojúhelník. Mezi chráně-é kraji-é oblasti patří i Český
ráj. Historické jádro Telče je zapsa-é do seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
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dogu k sobě!“ Pan Krombach udiveně namítl: „To není naše doga. Já myslím,
že je to váš pes. Připojil se k nám ve vaší zahradě.“

A tak dogu vyhnali jako psa. Ta ještě stačila popadnout krocana a vyběhla
do večerní chumelenice.

(Podle J. Wericha)

Číslovky

Číslovky jsou slova číselného významu. Označují počet, pořadí, násobe-
nost, počet různých druhů apod. 
Rozlišujeme číslovky 
určité – počet, pořadí, násobenost a počet různých druhů vyjadřují přesně,
při zápisu můžeme užít číslice: padesát, dvacátý první, dvakrát, troje … a
neurčité – při jejich zápisu číslice užít nelze: málo, několikátý, kolikrát,
tolikery. 
Některé číslovky se skloňují (jeden, dva, třetí, čtvrtý …), jiné jsou neoheb-
né (desetkrát, dvojmo …). 

1. V následujících větách jsou číslovky určité. Mají však ve všech případech
význam určitého počtu, nebo někdy znamenají jenom velké množství?

Firma rozhodla, že postaví padesát nových bytů. Mám sto chutí mu všechno
prozradit. Tisíceré díky za to, že jste nám tak pomohli. Tisíce housenek niči-
ly naši zeleninu. Výstavu už navštívilo sto tisíc lidí. U vody se na nás vrhaly
miliony komárů. Praha má více než milion obyvatel.

DRUHY ČÍSLOVEK

Podle významu rozeznáváme různé druhy číslovek: základní, řadové, dru-
hové a násobné.

Číslovky základní
vyjadřují prostý počet (odpovídají na otázku kolik?), např.
číslovky urči té : jeden, šest, sto, tisíc, milion, miliarda …;
číslovky neurči té : málo, mnoho, kolik, tolik, několik …

Základní pojmy:
číslovky
druhy číslovek:

základní
řadové
druhové
násobné
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