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Pøedmluva
Milí uivatelé,
tato metodická pøíruèka se vztahuje k uèebnici a pracovnímu seitu Èeský jazyk pro 7. roèník, které byly zpracovány na podkladì Rámcového vzdìlávacího programu a dùslednì se opírají o slovníèek lingvistických termínù,
jen vznikl pod vedením Jazykovìdného sdruení AV ÈR a je uveøejnìn na
webových stránkách MMT.
Pøi zpracovávání této uèebnice jsme se opírali o obdobné principy jako
v uèebnici pro 6. roèník; tzn. e postupujeme od výkladu a popisu jazykových jevù a dùslednì pøihlííme k jejich funkci v reálnì existujících verbálních komunikátech rùzného funkènìstylového zamìøení. Také cvièení
vycházejí vìtinou z excerpce souèasných textù a z pøíkladù uvedených
v Èeském národním korpusu. Usilujeme o vyváený pøístup, kdy se zamìøujeme jak na výklad mluvnických jevù, tak na pìstování komunikaèních dovedností. V centru pozornosti je souèasná (psaná i mluvená) spisovná èetina s dùrazem na její hovorovou vrstvu.
Uèivo je v uèebnici uspoøádáno do jednotlivých oddílù s pøihlédnutím
k jazykovým rovinám, zvlá je vyèlenìno uèivo o slohu a komunikaci (to
je vak rovnì èásteènì integrováno i do kapitol vìnovaných mluvnici; na
mnoha místech dáváme dalí podnìty ke komunikaèní výchovì, popø. ke
zpracování rozsáhlejích projektù). Dùraz na sloh a komunikaci klade
i pracovní seit, kde je vak slohové uèivo pøímo integrováno do mluvnického.
Cvièení jsou rozmanitá a rùznì nároèná na vypracování, nìkterá (Pro bystré hlavy) nejsou ke klasifikaci urèena; uèitelé tak mají monost volit rùzné
typy úkolù podle schopností ákù. Domníváme se, e tímto zpùsobem dáváme vyuèujícím monost, aby si sami stanovili linearitu výuky a vypracovali
uèební plán.
Uèebnice a pracovní seit se navzájem doplòují, avak mohou být uívány i samostatnì.
Obì pøíruèky jsou zpracovány obdobnì jako uèebnice a pracovní seit pro
6. roèník. Pokud jde o uèebnici, jsou jednotlivé oddíly vyznaèeny rùznými
barvami. Na poèátku kadé kapitoly je uveden seznam základních termínù
a pojmù, kterým se vìnuje pozornost ve výkladu. (Mluvnické výklady jsou
barevnì podloeny, nejsou vak urèeny k memorování.) Neuvádíme proto ty
termíny a pojmy, které jsou ákùm ji známé a které se ve výkladu neobjasòují. Avak i charakteristiky tìchto termínù a pojmù je mono zopakovat na
základì výchozích úkolù, které jsou zaøazeny do pracovního seitu. Tuto
monost volíme proto, e pracovní seit zùstává v trvalém drení ákù, a ti
se tak mohou k jednotlivým vysvìtlením vracet i pozdìji, ve vyích roènících.
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Na závìr kadého oddílu je v uèebnici pøipojen soubor otázek pøispívajících k autoevaluaci. Tìmito otázkami nìkdy sledujeme i konfrontaci èetiny
s jinými jazyky.
Schopnost kritického pohledu na sebe sama pìstuje vak pøedevím pracovní seit. Témìø vechna cvièení jsou v nìm bodovì hodnocena, za kadým oddílem je pøipojen pøehled o tom, kolik bodù mohli áci maximálnì
dosáhnout. V samém závìru pracovního seitu je pøipojena tabulka, která
uvádí bodové rozpìtí dávající ákùm monost, aby kriticky ohodnotili své
výkony, popø. se zamìøili na odstranìní nedostatkù.
Metodická pøíruèka pøináí témìø komplexní øeení vech cvièení, a navíc
dává podnìty pro zpracování dalích úkolù (zamìøují se pøedevím na vestranný jazykový rozbor). Øeení nìkterých cvièení jsou uvádìna v úplnosti
proto, aby bylo mono poøídit jejich kopie, podle kterých by áci mohli samostatnì kontrolovat své výsledky. Na úvod kadé kapitoly uvádíme struèné obecné poznámky, které se týkají metodického postupu pøi výkladu jednotlivých jevù nebo podávají nìkterá dílèí vysvìtlení (napø. které cíle si
autoøi kladou, proè pøistoupili na urèité terminologické zmìny, o kterou koncepci se pøi výkladu opírají apod.).
Doufáme, e se vám bude s uèebními texty a metodickou pøíruèkou dobøe
pracovat.
Za autorský kolektiv

Eva Honová
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JAZYK
Tvarosloví
V oddíle vìnovaném tvarosloví se pøevánì zabýváme opakováním probraného uèiva. Novì se zamìøujeme na prohloubení znalostí týkajících se
deklinace nìkterých vlastních jmen, upozorníme na funkci a pravopis jmenných tvarù pøídavných jmen, v kapitole o slovesech vyloíme a procvièíme
tvary èinného a trpného rodu. Z neohebných slovních druhù se budeme podrobnìji vìnovat pøíslovcím.

Podstatná jména
■

P R O C V I È O V Á N Í P R O B R A N É H O U È I VA
V úvodní kapitole o podstatných jménech se zabýváme jak jejich stránkou funkèní, tak jejich stránkou formální.
Cvièení zamìøená na formálnìmorfologické jevy obsahují velmi èasto
výrazy, které ji byly vèlenìny do cvièení v pøedchozí uèebnici. Dùvodem
je to, e ve volbì správných tvarù áci opakovanì chybují. Toté platí
i o psaní -i/-y v koncovkách. Na základì zkueností nedoporuèujeme do hodnocených cvièení a diktátù dávat vìty typu elvy jsou plaz-. Zde toti vedle
znalosti toho, ke kterému vzoru výraz plaz patøí, jde o urèení, ve kterém pádu
je uit, a pøedem bychom také museli áky pouèit o funkci uití 1. a 7. pádu
podstatných jmen po sponì. Protoe pøísudek vyjadøuje zaèlenìní do nadøazené skupiny jevù, základní, neutrální øeení je, e výraz plaz je uit v 1. pádì
(elva je plaz), a tudí elvy jsou plazi. (Obsáhlé pouèení o shodì pøísudku
s podmìtem nalezneme napø. v mluvnici Èetina  øeè a jazyk.)
Souhrnnému opakování o podstatných jménech se vìnuje cvièení 1.
a) Podstatná jména skloòující se podle vzoru pán: pes, èlovìk
podle vzoru pøedseda: louda
podle vzoru rùe: situace, prevence, porce, kletì
b) dítì  v jednotném èísle rod støední, v mnoném rod enský (vzor kost);
èlovìk  v èísle jednotném vzor pán, v èísle mnoném vzor kost
c) kletí  2. p., èíslo mnoné, rod enský
d) (pøi) dolízávání  6. p., j. è., plýtvání  1. p., j. è., dávkováním  7. p., j. è.,
(na) dávkování  4. p., j. è., (zmìnit) dávkování  4. p., j. è.
e) Pøídavných jmen, která se dají stupòovat, není mnoho, napø. dobrá,
chutná, sladká, rozteklá... Daleko víc je tìch, která se stupòovat nedají. Ta
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pøedevím vyjadøují pøíchu: vanilková, èokoládová, kávová, smetanová,
jahodová, pistáciová, citronová, banánová...
f) regál  vìtí police nebo stojan s pøihrádkami; jeho jednotlivá pøihrádka; prevence  pøedcházení, ochrana; extrém  krajnost, výstøednost
g) urèeno pro vozíèkáøe; zákaz vstupu s jídlem a pitím; nástup pro koèárky; zákaz kouøení; urèeno pro nevidomé
Ve cvièení 2 urèují áci mluvnické kategorie a zaøazují podstatná jména
ke vzoru.
a) peøí  4. p., j. è., r. stø., vzor stavení; vajec  2. p., mn. è., r. stø., vzor
moøe; kávy  4. p., mn. è., r. ., vzor ena; narozeniny  4. p., mn. è., vzor
ena; uhlí  2. p., j. è., r. stø., vzor stavení; nábytek  4. p., j. è., r. m. neiv.,
vzor hrad; cesta  1. p., j. è., r. ., vzor ena; domu  3. p., j. è., r. m. neiv.,
vzor hrad; snìhem  7. p., j. è., r. m. neiv., vzor hrad; polí  2. p., mn. è.,
r. stø., vzor moøe; obilí  1. p., j. è., r. stø., vzor stavení; obecenstvo  1. p., j. è.,
r. stø., vzor mìsto; výkon  4. p., j. è., r. m. neiv., vzor hrad; køoví  6. p., j. è.,
r. stø., vzor stavení; vrata  4. p., mn. è., r. stø., vzor mìsto; kakao  1. p., j. è.,
r. stø., vzor mìsto; cukr  4. p., j. è., r. m. neiv., vzor hrad; obyvatelstva 
2. p., j. è., r. stø., vzor mìsto; vody  2. p., j. è., r. ., vzor ena; hory  4. p.,
mn. è., r. ., vzor ena; lye  4. p., mn. è., r. ., vzor rùe; sáòky  4. p., mn. è.,
r. ., vzor ena; høitì  4. p., j. è., r. stø., vzor moøe; dav  1. p., j. è.,
r. m. neiv., vzor hrad; stavba  1. p., j. è., r. ., vzor ena; koupalitì  2. p.,
j. è., r. stø., vzor moøe
b) Podstatná jména hromadná  peøí, uhlí, nábytek, obilí, obecenstvo, køoví, obyvatelstvo; látková  kakao, voda; pomnoná  narozeniny, vrata, hory,
sáòky
c) Výraz káva zde oznaèuje dva álky tohoto nápoje, výraz cukr dvì kostky nebo dva sáèky; jako pøíklad lze uvést vìty Káva se pìstuje napøíklad
v Brazílii. Doel nám cukr.
d) V uvedené vìtì je slovo cesta konkrétní, je to èást zemì, po které se
chodí (jako abstraktní je napø. ve vìtì: Cesta domù nám trvala hodinu); slovo stavba je abstraktní, a to ve významu výstavba, vytváøení (jako konkrétní
je napø. ve vìtì: Tato stavba je velmi krásná).
Cvièení 3: Spisovné tvary jsou pøátele, pracích, potocích, vìcmi, botách,
zelí, utkáních, fotbalisté (hovorovì fotbalisti), poupátkách, mic, starostovi,
kalhotám, povinnostem, nádobí, sídliti, dveømi, koleèkách, hranolky, støediskách i støediscích.
Cvièení 4: Na øádku c) jsou uvedeny výhradnì spisovné tvary (tvary poslanci, správci, soudci, správèe a soudèe jako spisovné kodifikovány nejsou).
Na závìr opakování pøipojujeme øadu doplòovacích cvièení zamìøených na
pravopis podstatných jmen. Tato cvièení jsou urèena k prùbìnému opakování bìhem celého kolního roku a mohou slouit i jako podklad pro diktát.
Cvièení 5. a): procházka se psy, na bøezích rybníka, s nebezpeènými plazy, vysoké topoly, pozorovat holuby, obrázek s motýly, vrcholy hor, èápi od-
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letìli, sloní kly, s obìma vítìzi, zrezivìlé øetìzy, mezi spisovateli, nebezpeèné
ivly, slyet akaly, se vzácnými drahokamy, auto s naloenými pytli, vysoké
jeøáby, krmit lvy, s tìmito cíli, zahlédnout sysly, kniní tituly, lovit soby, mluvit s Francouzi, kuchyòské døezy, jestøábi lovili, v okolních lesích, s pantofli,
ztrouchnivìlé trámy, rozlouèit se s pøáteli, chytat èervy, povahové rysy, mezi
dvìma obratli
b) pøed dávnými dobami, v plných konvích, uschlé vrby, v asijských stepích, koruna lípy, v pohodlné obuvi, moøské øasy, v naí zemi, kùra z bøízy,
petka soli, nové vily, výrobek z oceli, krotké kobyly, na hrázi, chodit o holi,
rozbité kotvy, na vysoké vìtvi, na naí návsi, mísy s ovocem, koík broskví,
po ranní koupeli, obì lamy, vonné smìsi, nános rzi, v evropských metropolích, na vrcholu skály, s obøími elvami, v naich myslích
c) v podloubí domu, s tìkými zavazadly, v nedalekém údolí, koupat se
v Labi, nedostatek uhlí, pod obìma koly, zajíc vybìhl z mlází, na blízkých polích, mezi obìma skly, na zdraví, plaval rychlými tempy, døevìné zábradlí,
vánoèní cukroví, místnost s nìkolika zrcadly, na temném nebi, etøit pohonnými palivy, smaltované nádobí, nové pekaøství, pták s rozepjatými køídly,
tkát hedvábí, prodírat se køovím
d) jeøáb  zaøízení k zvedání bøemen; strom (r. m. neiv.), pták (r. m. iv.)
rys  výrazná èára, rýha; charakteristická vlastnost; technický výkres (r. m.
neiv.); koèkovitá elma (r. m. iv.)
Cvièení 6. a): Pravìký èlovìk si poøizoval kopí, otìpy, luky a ípy. Ve
spodní èásti kùe jsou uloeny vlasy, chlupy a potní lázy. Savci nejsou tak
starými obyvateli na zemìkouli jako prvoci a ryby. Kdy se srdce zastaví na
pìt vteøin, dostaví se mdloby a bezvìdomí. Modré velryby byly témìø vyhubeny. Pøed prùèelím domu stojí leení. Houby mají pod zemí schované podhoubí. Pstruzi se chytají na umìlou muku. Pøed jízdou je zapotøebí si zapnout bezpeènostní pásy. Motýli, mouchy i vèely mají na obou stranách hlavy
nápadné velké oèi. Silnièní znaèky vyjadøují pøíkazy a zákazy. Pøítí dva zápasy hrajeme s Rusy a se panìly. V afrických stepích lze potkat antilopy,
zebry, ptrosy, irafy i lvy. Housenky se zakusují ostrými, silnými kusadly do
lístkù zelí. Koèka patøí mezi elmy. Na severních svazích se vytváøejí snìhové pøevisy. Nae firmy vyváejí zboí do zemí evropského spoleèenství. V jeteli jsme hledali ètyølístky pro tìstí.
b) Slovu savec jsou významem podøazena slova velryby, antilopy, zebry,
irafy, lvi.
Cvièení 7. a): Jedna z mohutných vìtví se zlomila. Mezi jehliènatými
a listnatými stromy se vinulo nìkolik cestièek. Po silnicích svití automobily.
V Evropì se tìí i hodnì zinku, síry, draselných solí a ropy. Blumy a slívy
patøí ke stromùm, které vytváøejí plody v podobì peckovice. Masoravé rostliny chytají k obivì hmyz a èervy. Pod starými vykotlanými koøeny vrby sídlí raci. Chobotnice ovíjí moøské ivoèichy svými chapadly. Svìtové zásoby
uhlí nejsou zatím jetì vyèerpány. Struska je odpad pøi výrobì oceli. Pokrmy
z ovesných vloèek jsou velmi vydatné. Na nebi se objevil úzký srpek mìsíce.
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Na stéblech trávy se tøpytily deové kapky. V rozhlase a v televizi slyíme
kadý den pøedpovìï poèasí. Nejvyí hora umavy se nazývá Javor. Lín
vydrí i ve vodì s mením mnostvím kyslíku. Stìny byly pokryty kresbami,
výstøiky z novin a velijakými vzkazy. Na jiních svazích hor sníh rychle
mizí. Dìdeèek si prohlíel staré mapy. Krabice byla pøevázána tak, e uzly
nelo rozvázat. Na jaøe louky rozkvetly sytì lutými pampelikami. Léèivé
byliny se pøepravují v papírových pytlích.
b) Stejné tvary v uvedených pádech mají slova silnice, peckovice, chobotnice, televize, poèasí, mnoství, krabice; je pravdìpodobné, e áci vyhledají i výrazy uhlí a poèasí. Je tøeba jim pøipomenout (popø. dovést k tomu), e
jsou to podstatná jména, která se v mnoném èísle neuívají.
Pro bystré hlavy
áci by si mìli uvìdomit, e pokud váhají, v kterém pádì je daný výraz
uit, mohou ho nahradit nìkterým podstatným jménem rodu enského, nejlépe tím, které se skloòuje podle vzoru ena: v pondìlí  v sobotu, celý den 
celou sobotu (v dané vìtì je mono zvolit i celou noc); jak slovo pondìlí, tak
slovo den jsou tedy ve tvaru 4. p.
■

SKLOÒOVÁNÍ VLASTNÍCH JMEN;
NÁZVY OSOB, NÁZVY ZEMÌPISNÉ
Tato kapitola podává základní pøehled skloòování poèetìných osobních
i zemìpisných jmen, a to tìch, která mohou ákùm èinit potíe.

OSOBNÍ VLASTNÍ JMÉNA
Uvedený pøehled skloòování jednotlivých typù nemùe být pochopitelnì
úplný. Pøi skloòování osobních jmen mùe hrát roli i rodinná tradice (napø.
jména jako Janù, Petrù, je bývají øazena k nesklonným, se mohou i skloòovat: 2. p. Jana, Petra). Nezaøadili jsme sem napø. jména zakonèená na -s (vìtina se dnes skloòuje podle vzoru mu: Rais, Kraus, Hynais, podle vzoru pán
se skloòuje napø. Hus, Mánes; u jmen, která jsou pùvodem obecná a skloòují
se podle vzoru pán, napø. Ptros, Rys, pronikají tvary podle vzoru mu, a to
zejména v 5. p.). Jestlie jsou osobní vlastní jména zakonèena na -l, skloòují
se mnohá podle vzoru pán, napø. Marcel, Samuel, ale v 5. p. mají tvary podle vzoru mu. Pozornost jsme nevìnovali ani vkladnému -e- (Holubec  Holubce, Proek  Proka, Vepøek  Vepøeka i Vepøka), i kdy u jmen  zejména
zakonèených na -el a -er  je èasto monost dvojího skloòování (Richter 
Richtra i Richtera).
U jmen zakonèených na -e, jako Kubice, Syøitì, uvádíme dubletní tvary,
tøebae se jetì v nìkterých mluvnicích (a moná i jiných uèebnicích) nezaznamenávají. Tendence skloòovat tato jména zájmennì, tj. pomocí koncovek
-ho, -mu, -m, je velmi silná a odmítat ji nepovaujeme za rozumné. Proniká
i ke jménùm jako Nedìle, Srdce atp. Tøebae doporuèujeme tato jména skloòovat podle vzoru soudce, nelze zájmenné skloòování hodnotit jako chybné.
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U jmen Dítì, Kníe sice ve 2. a 4. p. pøevauje skloòování podle vzoru kuøe,
ale ve 3. a 6. p. jsou bìnìjí tvary s koncovkou -ovi (Dítìtovi, Kníetovi).
ákùm by mìlo být zdùraznìno, e ve spisovných projevech je tøeba volit
tvary 5. p. U jmen na -ec pøipoutíme i tvary s koncovkou -i. Proniknutí koncovky -i je výsledkem tendence po nemìnnosti koøenové souhlásky, tj. aby
se pøi skloòování nestøídalo cè.
Ke cvièení 1 a 2: Vycházíme z toho, e enská èeská pøíjmení bývají pøechylována a e nepøechýlená jsou výjimeèná. Ta bývají èasto souèástí zdvojeného pøíjmení (Kateøina Konvalinka Prùová). Je zøejmé, e na nepøechýlená enská pøíjmení áci pøi ètení novin a èasopisù nebo na internetu narazí.
Pokud má ena pøíjmení bez pøípony -ová, nelze je skloòovat. Výjimkou jsou
jména zakonèená na -a (Konvalinka Prùová  2. p. Konvalinky Prùové).
Podle platného zákona se u zdvojených pøíjmení dnes u nepíe spojovník
(Jana Proková Nováková), u starích se ovem zachovává (Aneka Hodinová-Spurná).
U jmen jako Pía, Saa, Dáa, Váòa, Baèa, Kolaja, aa, Baa, Veèeøa,
tj. u jmen, která mají pøed -a pravopisnì mìkkou souhlásku, je tøeba ákùm
neustále pøipomínat, e se sice skloòují podle vzoru pøedseda (enská podle
ena), ale v 2. p. mají -i. Nezaøadili jsme sem jména na -ca, pro nì vak platí
stejné pravidlo: Nohavica, Hnilica, Marica  2. p. Nohavici, Hnilici, Marici,
a to na rozdíl od nìkolika obecných jmen rodu muského neivotného zakonèených na -c, je jsou vìtinou na pokraji spisovnosti: tácy, hospicy
(i hospice), hecy, kecy, trucy.
V cvièení 1 by mohlo ákùm èinit potíe zaøazení jména Jiøí (vzor jarní;
ve spojení s adjektivem svatý zùstává nesklonné: Na svatého Jiøí vylézají
hadi a tíøi).
Ve cvièení 2 jsou jména rodu muského Hoøej, Krejèa, rodu enského
Petra, Dagmar, ostatní mohou být jak rodu muského, tak enského. Od
pøíjmení Krejèí a Hoøejí mohou být i enské pøechýlené podoby Krejèová,
Hoøejová.
Cvièení 3: Vzhledem k tomu, e základní koly dnes navtìvují i áci jiné
národnosti ne èeské, mohou mít se skloòováním pøíjmení problémy. Potíe
mohou pochopitelnì èinit i nìkterá jména ákù èeské národnosti. Uèitel
by si mìl proto pøedem probrat seznam svých ákù a u problematických
jmen by si mìl zpùsob skloòování ovìøit (vodítkem mùe být http://prirucka.ujc.cas.cz nebo pøíruèka M. Knappové Nae a cizí pøíjmení v souèasné
èetinì. 2. vydání. Liberec: AZ KORT, 2008).
Ke cvièení 4 a 5: Tøebae se doporuèuje u rodných jmen zakonèených na
souhlásku pøipojovat kratí koncovku a koncovku -ovi a k pøíjmení (dùvodem je libozvuènost), nelze uití koncovky -ovi i u rodného jména povaovat za zásadní chybu. Chybné vak naopak je, pokud se koncovka -u uije
u rodných jmen skloòujících se podle vzoru pøedseda, správnì tedy je pouze
Vlastovi Burianovi, Otovi Pavlovi atd. Rodná jména zakonèená na o je ve
spojení s pøíjmením obvyklejí ponechat nesklonná (s Ivo Hanákem).

13

MP CJ7 ZS_tisk.p65

13

1.2.2010, 13:10

Cvièení 4. a): Karla Èapka  Karlu (Karlovi) Èapkovi, Vlasty Buriana 
Vlastovi Burianovi, Karla Hynka Máchy  Karlu (Karlovi) Hynku (Hynkovi) Máchovi, Bohuslava Martinù  Bohuslavu (Bohuslavovi) Martinù, Egona Bondyho  Egonu (Egonovi) Bondymu, Oldøicha Nového  Oldøichu (Oldøichovi) Novému, Fráni rámka  Fráòovi rámkovi, Oty Pavla  Otovi
Pavlovi, Josefa Mánesa  Josefu (Josefovi) Mánesovi, Járy Kohouta  Járovi Kohoutovi, Beno (Bena) Blachuta  Beno (Benovi) Blachutovi, Jana
Evangelisty Purkynì (Purkynìho)  Janu (Janovi) Evangelistovi Purkyòovi
(Purkynìmu), Václava Hrabìte (Hrabì)  Václavu (Václavovi) Hrabìti/Hrabìtovi, Jana Zrzavého  Janu (Janovi) Zrzavému
b) Karel Èapek, Karel Hynek Mácha, Egon Bondy, Fráòa rámek, Ota
Pavel, Václav Hrabì  spisovatelé, Vlasta Burian, Oldøich Nový, Jára Kohout  herci, Bohuslav Martinù  hudební skladatel, Josef Mánes, Jan Zrzavý  malíøi, Beno Blachut  operní pìvec, Jan Evangelista Purkynì  vìdec
K procvièování spisovných tvarù na základì pøedelého pouèení se vrací
cvièení 5: Tomái (Tomáovi) Dvoøákovi, Ivo (Ivem) Hanákem, Janu (Janovi) Dítìtovi (ménì èasté, ale moné je i Dítìti nebo Díovi), Oty Rambouska,
Frantika Lexy, Helze Matouové, Leo (Leovi) Prokopovi, Karla Prùi, Jiøímu Novotnému, Leoe Veèeøu, Romana ebrle/ebrleho, Josefa Váni, Václava Chaloupky

ZEMÌPISNÁ JMÉNA
Stejnì jako u osobních jmen ani u jmen zemìpisných nelze dát úplné pouèení o jejich skloòování. áci (a nejen oni) mohou být napø. na pochybách
u tvarù 2. a 6. p. jmen skloòujících se podle vzoru hrad. Na rozdíl od jmen
obecných mají mnohá vlastní jména v 2. p. dubletní tvary, pøièem jejich
uití je mnohdy vázáno na místní úzus (do Lanhota  místní úzus, moné
vak je i do Lanhotu). V 2. p. si pevnì drí koncovku -a jména zakonèená
na -ov (Beneov, Varvaov) a na -ín (Kolín, Hodonín). Jetì sloitìjí je situace v 6. p. (zde ovlivòuje volbu koncovky i to, zda dané jméno je v postavení
pøísloveèného urèení (Byli jsme v Náchodì), nebo pøedmìtu (Mluvili jsme
o Náchodì i o Náchodu). V 2. p. mn. è. se i u mnohých jmen skloòujících se
podle vzoru hrad drí pùvodní tvar, tj. bez koncovky -ù. Jestlie se ák dopustí chyby pøi volbì rodu (zejména u jmen zakonèených na pravopisnì
mìkkou souhlásku, jako je Dobøí, Kromìøí, Pankrác...), èísla (Votice, Líbeznice) èi náleité koncovky, nelze to hodnotit jako závanou chybu. Je
uiteèné vést áky, aby v pøípadì pochybností o správném tvaru vyuívali
jazykové pøíruèky. Bohuel ménì známá jména základní pøíruèky neobsahují. Mnozí áci vak uívají internet a i tam lze, napø. na oficiálních webových
stránkách jednotlivých obcí a mìst, informace o rodu, èísle, 2. p. atp. nalézt.
Cvièení 1. b): A podle tvaru 2. pádu zaøadíme ke vzoru zemìpisné názvy Labe, Bøeclav, Hraditì a Pøíbram.
c) Labe, Lunice, Morava, Dyje, Me
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Cvièení 2. a): Olomouc  r. ., vzor píseò; Dobøí  r. ., vzor píseò; Tøeboò  r. ., vzor píseò; Ledeè  r. m., vzor stroj i r. ., vzor píseò; atec  r. m.,
vzor stroj; Chotìboø  r. ., vzor píseò; Zruè  r. ., vzor píseò; A  r. m.,
vzor stroj i r. ., vzor píseò; Kromìøí, r. ., vzor píseò; Telè  r. ., vzor píseò; Tøebíè  r. ., vzor píseò; Choceò  r. ., vzor píseò
b) olomoucký  olomouètí, dobøíský  dobøítí, tøeboòský  tøeboòtí,
ledeèský  ledeètí, atecký  ateètí, chotìboøský  chotìboøtí, zruèský 
zruètí, aský  atí, kromìøíský  kromìøítí, telèský  telètí, tøebíèský 
tøebíètí, choceòský  choceòtí
Cvièení 3: umava  umavy, umavou (pohoøí), Paøí  Paøíe, Paøíí
(mìsto), Teme  Teme, Temí (mìsto), Helsinky  Helsink i Helsinek, Helsinkami (mìsto), Alpy  Alp, Alpami (pohoøí), Moravy, Moravou (øeka),
Budape  Budapeti, Budapetí (mìsto), Himálaj  Himálaje, Himálajem
(pohoøí), Domalice  Domalic, Domalicemi (mìsto), Opava  Opavy,
Opavou (mìsto i øeka), Krkonoe  Krkono, Krkonoemi (pohoøí), Odra 
Odry, Odrou (øeka)
Cvièení 4: mezi Klatovy a Domalicemi, ve Vysokých Tatrách, Podìbradùm, v Hradci Králové, v Lipnici, mezi Rokycany a Mýtem, z Valaského
Meziøíèí, v Hostinném, mezi Benátkami nad Jizerou a Mladou Boleslaví,
k Luhaèovicím (i Luhaèovicùm; tvar na -ùm je u pomnoných jmen na -ice
moný, ale jak dokládá praxe, vyskytuje se zøídka), Beskyd i Jeseníkù,
s Kralupy, v Roudnici nad Labem, v Suici (zde jde o mìsto v Èechách, na
Moravì je tý název jméno pomnoné, tj. ty Suice), Králova Dvora
Pro bystré hlavy
Výraz Králové je tvar 2. pádu jména králová = královna.
Cvièení 5: Sice jde o doplòování grafémù i/í a y/ý, ale nìkteøí áci mohou
vznést dotaz na to, proè ve výrazech jako Kobylisy, Hrdloøezy není koncovka -ech. Mnohá jména obcí/mìst nebo jejich èástí zakonèená na -s, -z, -l si
stále podrují koncovku -ích, aèkoli ta je u obecných jmen na ústupu (náleité je v okresech i okresích, v hotelech i hotelích, ale bìnìjí je v okresech,
hotelech): v Boleslavi, v Hrdloøezích, do Pøíbrami, z Ostravy do Bøeclavi,
v Kobylisích, z Pøibyslavi do Sázavy, do Podolí, ve Kbelích, Doksy, v Bìlovsi,
Chrudimi, Vrchlabím
■

T VA RY N Ì K T E R Ý C H P O D S TAT N Ý C H J M E N
OZNAÈUJÍCÍCH ÈÁSTI TÌLA
Je tøeba, aby si áci zapamatovali, e ve spisovné èetinì mají koncovku
-ma pouze ètyøi podstatná jména (oèi, ui, ruce, nohy a jejich zdrobnìliny),
e koncovku -ma mají i zvíøecí nohy (se vema pavouèíma nohama) a e tuto
koncovku mají i shodné pøívlastky.
Zvlátní postavení zaujímá výraz ruka; u toho se v 1. pádì systémový tvar
ruky, pokud neoznaèuje èást lidského tìla, ve spisovném jazyce dosud neprosadil, je regionálnì omezený (stále napø. mechanické ruce).
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Na základì zkueností z jazykové poradny doporuèujeme èas od èasu tyto
jevy procvièovat, aby si je áci natrvalo zapamatovali. Do procvièování je
vhodné zaøazovat jak tvary tìchto výrazù oznaèujících èásti lidského (zvíøecího) tìla, tak i tvary s jiným významem (není neobvyklé, e studenti na vyích stupních vytváøejí podoby: *o mastných oèích, *o mastných okouch,
*k uchoum hrncù atp.). Výrazy oka, ucha mají podle Slovníku spisovné èetiny ve 3. p. i tvary okám, uchám (vedle pravidelných tvarù okùm, uchùm).
Ke cvièení 1: Vedle výrazù jako oèi, ui, ruce, nohy, kolena, ramena, kotníky, pae, paty, ledviny, lokty mohou áci uvést i plíce. Slovník spisovné
èetiny tento výraz sice uvádí jako pomnoné podstatné jméno, uití v j. è.
vak nelze oznaèit jako chybné (levá, pravá plíce).
7. p. mn. è.: oèima, uima, rukama, nohama, koleny, rameny, kotníky, paemi, patami, ledvinami, lokty, plícemi i plicemi
Cvièení 2. a): tøesoucíma se rukama, nohama, ramenou i ramenech, nohami, malýma teplýma ruèkama, vyøezávanými nohami, mastných ok, smutnýma oèima, s drobnými oky, s èervenými ruèièkami, s velkými uchy, na
uchách, v uích
b) bosými patami, malýma bystrýma oèkama, pevnými oky, pinavými
pìstmi, s koleny propnutými, silnými paemi, se sevøenými koleny, chodidly,
s roztaenýma rukama, od nohou i noh, na rukou i rukách
Cvièení 3: U sotva pletu nohama. Jsem velmi unaven/unavena.  Nechoï
na návtìvu s holýma rukama. Nechoï na návtìvu bez dárku (bez kvìtiny,
bonboniéry, vína apod.).  Tento dùm postavil dìdeèek vlastníma rukama.
Tento dùm postavil dìdeèek sám, bez cizí pomoci.  Pøevrátili dùm vzhùru
nohama. Prohledali celý dùm, popø. dìti pøi høe udìlaly v celém domì nepoøádek.  Hovoøili spolu mezi ètyøma oèima. Hovoøili spolu o samotì.  Mlèky mì provrtávala oèima. Dívala se na mì zkoumavì, nenávistnì.  Vyhráli
jsme s odøenýma uima. Vyhráli jsme jen s velkými obtíemi.  Jednou budete stát na vlastních nohou. Jednou se osamostatníte.  Nai hráèi jsou u
jednou nohou ve finále. Nai hráèi jsou jen malý kousek od finále.  Dopis je
urèen do vlastních rukou. Dopis mùe vyzvednout pouze adresát.  Nai
soupeøi se ocitli na kolenou. Nae soupeøe jsme zdeptali, utìdøili jsme jim
krutou poráku.  Høáli jsme si hada na prsou. Vìøili jsme nìkomu, kdo se
projevil jako nièema.
■

PSANÍ VÍCESLOVNÝCH VLASTNÍCH NÁZVÙ
Pøipomínáme, e psaní velkých písmen je nejsloitìjí pravopisná oblast,
protoe neexistuje jedno obecné pravidlo a èasto je nutno vycházet z vìcných znalostí. Znovu zdùrazòujeme, e by uèitelé mìli do pravopisných cvièení a diktátù zaøazovat jen ta pojmenování, která jsou zcela jednoznaèná
a u nich lze pøedpokládat, e je áci znají. Stejnì tak by mìli být obezøetní
pøi opravì slohových prací. To platí zejména u názvù ulic, v nich po pøedloce následuje spojení pøídavného jména a jména podstatného (K Dobré
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vodì  K Velké Ohradì), a u názvù obsahujících adjektiva jako jiní, støední,
horní. áci by si mìli pøedevím zapamatovat, e ve víceslovných názvech
se velká písmena píí u vech slov pouze v názvech obcí/mìst (to ale platí
jen pro názvy, jejich souèástí není pøedloka) a u ostatních jen u prvního
slova, pokud ovem neobsahují vlastní jméno.
Zvládnout psaní jednotlivých typù je nároèné na pamì. ák si musí napø.
zapamatovat, e v názvech obcí/mìst se pøedloka píe s malým písmenem,
kdeto v názvech ulic (a dalích jmen oznaèujících veøejné prostranství)
s písmenem velkým. Proto je zapotøebí toto uèivo pravidelnì procvièovat. Za
závanou didaktickou chybu povaujeme, pokud je bez opakování  napø.
po pùl roce  souèástí diktátu psaní vlastních názvù a nesprávné podoby jsou
hodnoceny jako hrubá chyba.
Do této uèebnice jsou zaøazeny pouze názvy tìch institucí, jejich souèástí
není místní urèení. Psaní názvù institucí, jako jsou koly, soudy, magistráty
atp., bude probráno v uèebnici pro 9. roèník.
Cvièení 1. a): Petra Èerná  osobní jméno (rodné + pøíjmení), Èeské
Budìjovice  mìsto, Tøeboò  mìsto, ulice Boeny Nìmcové  ulice, Èechy
 území, Romberkové  jméno rodu, Svinenská (brána)  stavba, kostel
sv. Jiljí  stavba, Karlovy Vary, Podìbrady, Teplice nad Beèvou  mìsta, Akademie vìd Èeské republiky  instituce, Tøeboòsko  název mìsta a jeho okolí, Svìt, Romberk  rybníky, Evropa  svìtadíl, Jakub Krèín  osobní jméno
(rodné + pøíjmení), Tøeboòská pánev  zemìpisné jméno, Novohradské hory,
Èeskomoravská vrchovina, umava  pohoøí
c) Rybník je umìlá vodní nádr, kdeto jezero je pøirozená vodní nádr.
V Èechách je jezer málo; nejznámìjí je Èertovo jezero, Plené jezero,
Èerné jezero (nejvìtí u nás), z cizích napø. Bajkalské jezero, Velké Medvìdí jezero. Pozor  Máchovo jezero je rybník, jeho dalí název je Velký
rybník!
Cvièení 2. a): v Orlických horách, Kruných hor, Hrubého Jeseníku, Moravskoslezských Beskyd, èeským jeskynním systémem, Konìpruské jeskynì,
Niagarské vodopády, Viktoriiny vodopády, na jiní Moravì, Karlova univerzita, ve støední Evropì, v Národním divadle, Smetanovu Prodanou nevìstu,
Tøi oøíky pro Popelku, Hospodáøské noviny, Vánoce, krkonoskými støedisky, pindlerùv Mlýn, Pec pod Snìkou
b) Kruné hory  Klínovec, Hrubý Jeseník  Pradìd, Moravskoslezské
Beskydy  Lysá hora
c) U tohoto slovesa nelze napsat pøedponu s-, protoe není uito ve významu podívat se dolù (shlédnout z vrcholu do údolí), ale ve významu zúèastnit se jako divák, vidìt (zhlédnout film).
Pro bystré hlavy
V novém roce = v celém pøítím, následujícím roce; na Nový rok = pouze
1. ledna.
Cvièení 3. a): ulice Veletrní, Dukelských hrdinù, brnìnských ulicích,
Kubálkova ulice, Horní námìstí, ulici Generála Mrázka, Nuselského mostu,
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v ulici Na Sádkách, nábøeí Ludvíka Svobody, námìstí Svobody, mostì Barikádníkù, Smetanovy a Bezruèovy sady, v ulici U Libeòského pivovaru
b) poloostrova Kola, z Nového Zélandu, na Velikonoèní ostrovy, v Tichém
oceánu, do jihoamerického Chile, u mysu Dobré nadìje, Atlantského oceánu,
ve Støedozemním a Èerném moøi, Evropy, severní Afriky, na Balkánském poloostrovì, ostrov Grónsko, v Severním ledovém oceánu, Golfského proudu
Cvièení 4: Velké Pavlovice, Králùv Dvùr, Mariánské Láznì, Ústí nad Orlicí, Nové Mìsto pod Smrkem, Hory Matky Boí, Lhota pod Horami, Frantikovy Láznì, Jablonec nad Nisou, Kostelec nad Èernými lesy
Pracovní seit str. 37
Vzhledem k tomu, e uèivo zaøazené v uèebnici je z vìtí èásti opakováním látky z niích roèníkù, a proto se ji v jednotlivých kapitolách nepøipomínají základní charakteristiky slovních druhù, usilujeme v pracovním seitì rovnì o ovìøení znalostí týkajících se obecnìjích poznatkù.
Ve cvièení 1 provìøujeme, zda áci poznávají podstatná jména vìdomì.
Jejich odpovìï by mìla pøedevím obsahovat, e: podstatná jména se
skloòují; vyjadøují názvy osob, zvíøat a vìcí (pojmenovávají reálné objekty);
rozliují jmenný rod, èíslo a pád; v mluvnici bývají uvedeny tyto vzory 
pán, hrad, mu, stroj, pøedseda, soudce; ena, rùe, píseò, kost; mìsto, moøe,
kuøe, stavení.
Cvièení 2 se zamìøuje na obtínou problematiku konkrétnosti a abstraktnosti významu podstatných jmen. Lze uvést napø. tyto pøíklady uití: Starý
dùm má iroký prùchod do dvora. Prùchod touto ulicí je z bezpeènostních
dùvodù zakázán.  Dostala jsem dnes psaní od sestøenice. Psaní dopisu mi
zabralo celou hodinu.  Za výkladní skøíní byly vystaveny samé dobroty. Jeho
dobrota byla pøísloveèná.  Na horním konci námìstí stojí mohutná stavba.
Stavba rodinného domu trvala dva roky.  Frantiek Kmoch sloil øadu pochodù. Vojáci se dali do pochodu.  Vjezd do dvora byl uzamèený. Tady není
povolen vjezd motorovým vozidlùm.  Na námìstí vyhrávala hudba. Mám
rád moderní hudbu.
Ve cvièení 3 zjiujeme, zda jsou áci schopni pozorovat jazykové jevy
a dìlat z nich obecnìjí závìry. Mìli by umìt vyvodit, e základní rozdíl mezi
ivotnými a neivotnými podstatnými jmény je v jejich skloòování; v jednotném èísle mají podstatná jména ivotná shodný tvar v 2. a 4. pádì, podstatná
jména neivotná v 1. a 4. pádì (podstatná jména ivotná mají jetì navíc variantní tvary ve 3. a 6. pádì, které jsou zakonèeny na -ovi). Rozdílné jsou rovnì jejich koncovky v 1. pádì mnoného èísla (-i, -é, -ové proti -y, -e).
Pochopení této zásady provìøuje cvièení 4: Podstatná jména rodu muského ivotného jsou pes, savec, maòásek, snìhulák, rodu muského neivotného hmyz, dobytek, lid, národ.
Cvièení 5: Jako pøíklad podstatných jmen látkových lze uvést tato slova:
mouka, cukr, mléko, døevo, ocel. Podstatná jména hromadná jsou napø. do-
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bytek, lid, národ, listí, obyvatelstvo, pomnoná pøíunice, zardìnky, játra,
kalhoty, rozpaky.
K samostatnému pozorování jazykových jevù se vrací cvièení 6. Slovo
housle se skloòuje podle vzoru píseò, je tedy rodu enského; rodu enského
jsou dále plavky, zardìnky (vzor ena), kletì, hrábì (vzor píseò), rodu muského tepláky (vzor hrad) a rodu støedního kamna, povidla (vzor mìsto).
Cvièení 7: nádraí (3. p.), pøedstavení (4. p.), námìstí (6. p.), stavení (2. p.),
nábøeí (1. p.), rozhodnutí (1. p.), hodinu (4. p.), vozidla (4. p.), rok (4. p. 
øeení nám usnadní, jestlie do vìty dosadíme podstatné jméno rodu enského, napø. celou zimu), poèasí (4. p.), lesy (4. p.  opìt si mùeme pomoci
podstatným jménem rodu enského v jednotném èísle: obrovskou louku),
pøíslovce (4. p.).
Cvièení 9:
Podst. jm.
znakùm
podobu
ètení
jazyk
národù
svìtì
piktogramy
sdìlení
obrazem
obrázky
autobusech
jízdy
øidièem
emotikony
smajlíky
komunikaci
kombinacemi
znamének
symbolù
písmen
klávesnici
poèítaèù
pocity
výrazem
oblièeje

Rod
muský ne.
enský
støední
muský ne.
muský ne.
muský ne.
muský ne.
støední
muský ne.
muský ne.
muský ne.
enský
muský iv.
muský ne.
muský ne.
enský
enský
støední
muský
støední
enský
muský ne.
muský ne.
muský ne.
muský ne.

Èíslo
mnoné
jednotné
jednotné
jednotné
mnoné
jednotné
mnoné
jednotné
jednotné
mnoné
mnoné
jednotné
jednotné
mnoné
mnoné
jednotné
mnoné
mnoné
mnoné
mnoné
jednotné
mnoné
mnoné
jednotné
jednotné

Pád
3.
4.
4.
1.
2.
6.
1.
4.
7.
4.
6.
2.
7.
1.
1.
6.
7.
2.
2.
2.
6.
2.
4.
7.
2.

Vzor
hrad
ena
stavení
hrad
hrad
hrad
hrad
stavení
hrad
hrad
hrad
ena
mu
hrad
hrad
rùe
rùe
mìsto
hrad
mìsto
rùe
stroj
hrad
hrad
stroj
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Cvièení 10: Nesahej si do oèí tìma pinavýma rukama. Na silných ramenou (ramenech) nesl kládu. Pes moudrýma oèima sledoval kadý pohyb svého pána. Vezmi tu plátìnou taku s dlouhými uchy. Osel støíhal dlouhýma
uima. Spadl jsem, ale kromì odøených kolenou (kolen) se mi nic nestalo. Na
slepých ramenech øeky hnízdí mnoství kachen. Na bosých nohou mìla nazuté sportovní boty. Na novì nalakovaných nohách od stolu jsou u krábance. K veèeøi si usmaíme volská oka.
Cvièení 11:
a) Pøívaly vody pøinesly i nánosy bahna. Na obou bøezích Vltavy rostou
topoly. V umavských lesích se minulou zimu objevili dokonce rysi. Do vysílání byl zaøazen diskusní poøad s významnými èeskými osobnostmi. V muzeu
si dìti dlouze prohlíely vitríny s exotickými motýly. Èekaly nás jetì dva
obtíné úkoly. Oba ostrovy zùstaly po dlouhou dobu neobydleny. Indonésie
je ètvrtou nejlidnatìjí zemí svìta. Peníze si strèil do kapsy. Kup dvì tuòákové konzervy. Nastrouhej nìkolik mrkví na salát.
b) Cestující tlaèili pøed sebou vozíky se zavazadly. Nemám obavy, e bychom se s nimi minuli. V nedìli pojedeme na výlet do Èáslavi. Na túru se
nevydám bez poøádné mapy. Promiòte, zapomnìl jsem oba seznamy doma,
za chvíli se pro nì vrátím. Ve vìtvích staré jablonì mìly hnízdo pìnkavy.
Èeské a slovenské sportovní výpravy se bìhem olympiády ubytovaly ve tøech
známých hotelích v centru mìsta. Dìti tatínkovi tvrdily, e se na televizi vèera veèer nedívaly. Muzeum ve východoèeských Holicích je vìnováno èeskému cestovateli Emilu Holubovi. Zítra se bude konat beseda s obìma cestovateli. Kvùli rychlé jízdì musel øidiè kamionu zaplatit policistovi pokutu.
c) Nové prùkazy se vydávají u této pøepáky. Bíle omítnuté domy byly zastínìny nìkolika vysokými lipami. Stepi bývají jen øídce osídlené. Tyto strmé srázy jsou vyhrazeny jen pro zkuené lezce. Do tyrolského Ischglu se jezdí za lyemi i za výhodnými nákupy. Øemínek u hodinek je vyroben z chirurgické oceli.
V písku se leskly krystalky soli. Oba fotbalové týmy u nastoupily na høitì, aby
vyslechly národní hymny. Na velikonoèních trzích se objevily stánky s rùznými
pochoutkami a na své si pøili i milovníci lidových zvykù a tradic.

Pøídavná jména
■

P R O C V I È O V Á N Í P R O B R A N É H O U È I VA
Stejnì jako u podstatných jmen jsou i do této kapitoly zaøazeny pøedevím
ty jevy, které èiní opakovanì potíe.
Cvièení 1. a): Lze pøedpokládat, e druhy pøídavných jmen a jejich vzory
si mnozí áci pamatují, pøesto vak by bylo rozumné èást prvního cvièení
(alespoò první tøi vìty) øeit v hodinì.
b) polní, vestkové (2x), Lidèiných, pøedposlední, Válkova, tatínkovu, okenní, letním, Vláïovu, uhánìjící; pøídavné jméno otevøený stupòovat lze, pokud
je uito v pøeneseném významu (napø. Jeho názory jsou stále otevøenìjí).
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Cvièení 2: bystrý, lysý, sytý, syrový, sychravý, vysoký
Cvièení 3. a): èernotí, francouztí, mìlniètí, maliècí, brandýtí, krotí,
rutí, mìsttí, atí, kromìøítí, plaí, krkonotí
b) Nerudovì, Karlovì, sousedova, Hakovì, Klírovy, Vojanových, maminèiným, ke Karlovu, Králova Dvora, Kardaovu Øeèici, Moravských Budìjovicích, Muchovou
Cvièení 4: Alfons Mucha  malíø (18601939); Slovanská epopej  cyklus 20 obrazù, je mìly zachytit dìjiny Slovanù.
Cvièení 5: babièèinu, Annin, Radkovy, Radèiny, Adélèina, Janovu, Janinì, Aneèiným, Pavlovì
Cvièení 6: ákùm je dobré pøipomenout, e u vech pøídavných jmen
s koøenem zakonèeným -d a -t se tvoøí tvary 2. stupnì pøíponou -í (výjimkou je výraz bøitký  bøitèí/bøitèejí), e pokud má pøídavné jméno dvì nn,
mají ho i tvary 2. a 3. stupnì. Bylo by vhodné, aby áci rozdìlili tvary do
ètyø skupin:
1. tvary 2. a 3. stupnì tvoøené pøíponou -e(ì)jí: jemnìjí, nejcennìjí, výkonnìjí, zøejmìjí, nejznámìjím, støídmìjí, temnìjí
2. tvary 2. a 3. stupnì tvoøené pøíponou -í: suí, nejtvrdí, nejnií, kratí,
hrubí/hrubìjí, øidí, mladích, nejprudí, tuí
3. tvary 2. a 3. stupnì tvoøené koncovkou -í: nejtenèí, mìkèí, trpèí, køehèí
4. tvary 2. a 3. stupnì tvoøené nepravidelnì: nejvyí, vìtí
Pro bystré hlavy
Výrazy více a ménì by se mìly volit pouze tehdy, pokud se uije pøídavné
jméno ve tvaru 1. stupnì (více ádoucí, více bezpeèný, ménì závazný, ménì
významný); jestlie se uije tvar 2. stupnì, jsou tyto výrazy nadbyteèné (nevhodné je tedy více spravedlivìjí, více odolnìjí, ménì opotøebovanìjí,
ménì citlivìjí).
Cvièení 6: áci by si mìli nejdøíve zopakovat rozdíl mezi tvary (dej to)
Petrovi ✕ Petrovi bratøi. Ve 3. a 6. p. podstatných jmen jde o koncovku -ovi,
kdeto u pøídavných jmen pouze o koncovku -i.
Stínost jsme pøedali starostovi (podst. jm.) obce. Starostovy (pøíd. jm.) výhrady byly oprávnìné. Jindrovi (podst. jm.) se nové poèítaèové hry velmi líbily. Jindrovy (pøíd. jm.) nové poèítaèové hry zaujaly i jeho bratra. Richardovy (pøíd. jm.) výèitky mì opravdu mrzely. Snail jsem se Richardovi (podst.
jm.) dùvody svého jednání vysvìtlit. Oba Richardovi (pøíd. jm.) oblíbení lyaøi získali medaili. Nedávno jsem potkala Richardovy (pøíd. jm.) bratry.
Vechny fotbalistovy (pøíd. jm.) støely byly opravdu vynikající. Rozhodèí
udìlil nìmeckému fotbalistovi (podst. jm.) lutou kartu. Fotbalistovy (pøíd.
jm.) spoluhráèe lutá karta pøekvapila. K svátku jsem tatínkovi (podst. jm.)
koupila vodu po holení. Tatínkovy (pøíd. jm.) dárky jsou vdy originální.
Následující pravopisná cvièení jsou urèena k postupnému probírání bìhem celého kolního roku.
Cvièení 7. a): kus kozího sýra, v zesláblých rukou, nìkolik holubích peøíèek, v soukromých rozhovorech, sousedovi psi, na bezlesých kopcích, úplnì

21

MP CJ7 ZS_tisk.p65

21

1.2.2010, 13:10

cizí lidé, pìt bílých pruhù, z Jiráskovy ulice, v babím létì, mezi spadlým listím, bázliví zajíci, dìdeèkovy brýle, pronikavý pohled, perk z ryzího zlata,
moji malí brákové, plno skvìlých nápadù, dva tíhlí mladíci, s borùvkovými
koláèi, v tmavých tùních, za necelých pìt minut, noví spoluáci, soví houkání, Petrovy sestry, v ivých plotech, roztomilí psi, v minulých letech, s papírovými draky
b) za detivých dnù, z elvího krunýøe, ryby s malými upinami, Milanovy
úspìchy, laskaví pøátelé, svíravý tlak, drzí zákazníci, bunda s koeinovým
límcem, lví høíva, s lískovými oøíky, nový svìtlý kabát, mísa zralých jahod,
v mrazivých dnech, áèkovy básnì, rybí polévka, zkøehlými prsty, slabí jedinci, ípkový èaj, v nezvyklých podmínkách, bratrancovi spoluáci, vyjet
k naléhavým pøípadùm, zdvoøilí prodavaèi, Markovi sourozenci, hromada
borovicových iek, hraví medvídci, Dvoøákovy opery, mrtvý hmyz, za lesklým oknem, z vèelího úlu, tupými nùkami, zralý rybíz
c) vichni podezøelí, Èapkovy spisy, Foglarovi hrdinové, dokonalý výrobek, lidé znalí zákonù, známí výrobci svìtových znaèek, spolehlivých výsledkù, pomalým pohybem, vytrvalí sportovci, pøed rozhlasovými zprávami, do
Mánesovy ulice, v uplynulých mìsících, krabice s trvanlivými suenkami, trpìliví rodièe, výchozí ukázky, nìkolika milými slovy, v roztomilých atièkách,
prùchozí dùm, hovìzí dobytek, kolmý sestup, psím tìkotem, ze strmých
støech, pøímými cestami, osvìtoví pracovníci, na zamrzlých rybnících, Pavlovi bratøi a Kamilovy sestry, pìnkaví mláïata
■

J M E N N É T VA RY P Ø Í D AV N Ý C H J M E N
Jmenné tvary jsou sice dnes na ústupu, ale protoe nìkteré z nich se stále
jetì bìnì uívají, napø. povinen, nevinen, laskav, je tøeba jim pozornost
vìnovat. Nejdùleitìjí je, aby si áci uvìdomili, e o koncovce jmenného
tvaru rozhoduje podmìt a e jmenný tvar (i pøíèestí trpné) musí mít stejnou
koncovku jako pøíèestí èinné. ákùm vìtinou nedìlá potíe správnì napsat
spojení dìti bìhaly, ale pokud se k nìmu pøipojí jetì jmenný tvar bos, pak
nejednou napíí nesprávnì bosi. Tvarová shoda je názorná v pøíkladech uvedených v úvodu této kapitoly. Bylo by vhodné je napsat na tabuli a na nich
shodu vysvìtlit.
Ne vdy je jednoduché rozliit, kdy jde o jmenný tvar a kdy o pøíèestí trpné. Proto doporuèujeme vycházet jen z tìch pøídavných jmen (a do cvièení
dávat jen ta), jejich jmenné tvary nemohou být shodné s tvary pøíèestí trpného.
Ke cvièení 1: áci by mìli dospìt k tomu, e se jmenné tvary tvoøí odepnutím koncovky -ý, e nìkdy dochází k prodlouení koøenové samohlásky
a nìkdy se mezi souhlásky vkládá (kvùli výslovnosti) -e- (spokojený → spokojen, zdravý → zdráv, pøítomný → pøítomen).
Jmenné tvary zbývajících pøídavných jmen: hotový  hotov, ivý  iv
Velkou pozornost zasluhuje psaní n/nn u výrazù vinen/povinen/nevinen ✕ vin-

22

MP CJ7 ZS_tisk.p65

22

1.2.2010, 13:10

na/povinna/nevinna... Doporuèujeme napsat na tabuli dvojici tasten a vinen
a tvary pro rod enský, aby si áci uvìdomili, e tvar vinen stejnì jako vinna
dvì n má, ale jsou od sebe oddìlena vkladným -e-, e tedy jde o stejný zpùsob tvoøení jako u dvojice asten, astna.
Cvièení 2. a): nevinni, povinní, povinná, povinen, povinností, nevinen,
nevinný, nevina
b) V uvedené vìtì je výraz obalovaný podstatným jménem, v jiných pøíkladech mùe být i pøídavným jménem (Obalovaný øidiè se k soudu nedostavil. Byl obalovaný z trestného èinu).
Cvièení 3: Dívky se cítily u zdrávy. Bratøi si nebyli vìdomi ádných chyb.
Dìvèata byla s dárky spokojena. áci u byli s výkresy hotovi. Dìti bìhaly
na plái bosy. Horolezci se z výpravy vrátili ivi a zdrávi. Svìdci/svìdkové
jsou povinni vypovídat pravdivì. Buïte tak laskavi a pomozte mi. Tyto okolnosti nám nebyly známy.
Cvièení 4. a): Obdivuji tatínkovy úspìchy. Vichni jsou zdrávi. Rudovy
naráky jsem nevnímal. Dosud nejsou známy ádné podrobnosti. Vedle
Martinovy postele stojí klavír. Dívky byly s pøípravami do obìda hotovy.
Nai sousedé jsou velmi veselí. Vosí nebo vèelí bodnutí je pro nìkteré lidi
nebezpeèné. Zítra oslavíme bratrovy narozeniny. Milí návtìvníci, buïte
tak laskavi a vypnìte své mobilní telefony. Nejsme si vìdomi, e bychom se
provinili.
Pracovní seit str. 810
Cvièení 1 se zamìøuje na obecnou charakteristiku pøídavných jmen. V odpovìdích by mìlo být uvedeno, e pøídavná jména vyjadøují vlastnosti podstatných jmen; na základì shody s podstatnými jmény rozliují rod, èíslo
a pád; podle typu skloòování je mùeme tøídit na tvrdá, mìkká a pøivlastòovací (skloòování je smíené  v nìkterých pádech jsou tvary podle tvrdých
vzorù podstatných jmen, v jiných podle vzoru mladý); druhý stupeò vyjadøuje vyí míru vlastnosti a tøetí nejvyí míru. Pøídavná jména pøivlastòovací
nelze vytvoøit od podstatných jmen rodu støedního; dále je nelze utvoøit
k podstatným jménùm ve tvaru mnoného èísla a k nìkterým podstatným
jménùm rodu enského (sestøenice).
Cvièení 2 se vedle slovotvorby zamìøuje i na stránku pravopisnou. Mùeme opìt upozornit na to, e pøídavná jména tvoøíme od podstatných jmen
pouze koncovkou -í (krocan  krocaní podobnì jako pes  psí, kohout  kohoutí), nebo slovotvornou pøíponou -ní (ráno  ranní podobnì jako veèer 
veèerní, odpoledne  odpolední). Dalí pøíklady: plátìný, vinná, nevinný,
Anièèini, Monièiny, cenný, týdenní, varaní, okenní, vraní, kamenné, døevìná, sklenìná, Marièina, babièèin, tukaní, plamenný, Amáliino. U pøídavných
jmen pøivlastòovacích utvoøených pomocí -in musíme zachovat slovotvorný
základ, který zùstává po odtrení koncovky -a. Proto píeme Anièèin, babièèin ✕ Monièin, Marièin; Amáliino.
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Ve cvièení 3 by bylo vhodné se zamìøit na názvy mìst a obcí v blízkosti
bydlitì; pokud by dìti nebyly schopny jich uvést alespoò pìt, je moné nechat jim je vyhledat (moné zdroje: atlasy, seznam potovních smìrovacích
èísel, Slovník spisovné èetiny apod.). Pøíklady: Jindøichùv Hradec, Karlovy Vary, Frantikovy Láznì, Kardaova Øeèice, Havlíèkùv Brod, Králùv
Dvùr, Heømanùv Mìstec, Josefùv Dùl, Karlova Studánka, Konstantinovy
Láznì, Krytofovo Údolí apod.
Cvièení 4 má komplexní charakter; nejprve provìøuje pravopisné znalosti a lze jej rovnì vyuít jako diktát.
Tajemné kapradí
Nai povìrèiví a bázliví prapøedkové vìøili, e zlatý èi ohnivý kvìt kapradí má zázraèné úèinky. Ale málokteøí se odváili jít ten divukrásný kvítek hledat, protoe si mysleli, e jej støeí ty nejtemnìjí mocnosti pekelné. Ostatnì
jako bohabojní lidé se i vyhýbali místùm, kde kapradí roste  rùzným ponurým roklinám a vlhèím lesním zákoutím.
Pojïme se na tuto starobylou bylinu podívat moderníma oèima.
Kapraïorosty patøí do skupiny rostlin výtrusných, které se døíve nazývaly
tajnosnubné. Rozmnoují se toti výtrusy, a tak pochopitelnì lidé marnì hledali jejich kvìt. Z výtrusu vyroste nejprve prvoklíèek  prokel. Ten nese samèí i samièí buòky a teprve po jejich spojení z nich zaène rùst vlastní rostlina.
Kapraïovité rostliny jsou vývojovì velmi staré, na Zemi se vyskytovaly ji
v období prvohor. Stromovité kapradiny spolu s obøími plavunìmi a pøeslièkami se zachovaly ve formì uhlí.
Ve tvaru druhého stupnì je pøídavné jméno vlhèí, ve tvaru tøetího stupnì
pøídavné jméno nejtemnìjí.
K pøídavným jménùm tvrdým øadíme povìrèivý, bázlivý, zlatý, ohnivý,
zázraèný, divukrásný, pekelný, bohabojný, rùzný, ponurý, vlhký, starobylý,
výtrusný, tajnosnubný, kapraïovitý, starý, stromovitý; k pøídavným jménùm
mìkkým lesní, moderní, samèí, samièí, vlastní, obøí.
▼

Cvièení je mono vyuít i k vestrannìjímu jazykovému rozboru:
1. Odùvodnìte pravopis slova nejtemnìjí. (temn/ý/ + slovotvorná pøípona
-ìjí)
2. Ke slovesu vyroste uveïte alespoò pìt dalích pøíbuzných sloves, která
jsou tvoøena od slovesa roste jinými pøedponami. (poroste, obroste, zaroste, neroste, doroste, pøeroste, pøiroste, sroste apod.)
3. Vyhledejte vechna slova sloená. (málokteøí, divukrásný, bohabojní,
starobylý, kapraïorosty, tajnosnubné, prvoklíèek, prvohory)
4. Vyhledejte pøídavné jméno cizího pùvodu a vysvìtlete jeho význam. (moderní  novodobý, módní)
5. Jak je utvoøeno slovo zákoutí? (pøedpona zá- + koncovka -í)
6. Ke slovu lidé uveïte jeho podobu v jednotném èísle. Jak toto slovo skloòujeme? (èlovìk; tvar lidé má zakonèení jako podstatná jména rodu muského ivotného, v dalích pádech jsou tvary podle vzoru kost)
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7. Vyhledejte vechna podstatná jména, která se skloòují podle vzoru stavení. (kapradí, zákoutí, spojení, období, uhlí)
8. Zdùvodnìte, proè ve vìtì Ostatnì jako bohabojní lidé se i vyhýbali místùm, kde kapradí roste je slovo i èástice. (Nespojuje vìty ani slova, zdùrazòuje význam slova následujícího.)
9. Ve vìtì Ten nese samèí i samièí buòky a teprve po jejich spojení z nich
zaène rùst vlastní rostlina vyhledejte zájmena. (ten, jejich, nich)
Ve cvièení 5 by mìly být uvedeny tyto tvary: vysoký, vyí, nejvyí; dobrý, lepí, nejlepí; úzký, uí, nejuí; známý, známìjí, nejznámìjí; jednoduchý, jednoduí, nejjednoduí; blízký, blií, nejblií; suchý, suí, nejsuí; tajemný, tajemnìjí, nejtajemnìjí; pøímý, pøímìjí, nejpøímìjí; vlhký,
vlhèí, nejvlhèí; tenký, tenèí, nejtenèí; sladký, sladí, nejsladí; nízký, nií,
nejnií; zlý, horí, nejhorí; strmý, strmìjí, nejstrmìjí; temný, temnìjí,
nejtemnìjí; tichý, tií, nejtií; øídký, øidí, nejøidí; prudký, prudí, nejprudí; rozumný, rozumnìjí, nejrozumnìjí; dojemný, dojemnìjí, nejdojemnìjí; velký, vìtí, nejvìtí; bøitký, bøitèí, nejbøitèí; mìkký, mìkèí, nejmìkèí
Tvary druhého a tøetího stupnì u tìchto pøídavných jmen mohou èinit urèité obtíe, a u proto, e jsou tvoøeny nepravidelnì, nebo proto, e pravopis je nutno vyvodit právì z hlediska jejich tvoøení. Lze také ovìøit, zda áci
rozumìjí významu slova bøitký (mohou uvést pøíkladovou vìtu nebo slovní
spojení a nahradit synonymem, napø.: bøitká kritika = ostrá kritika).
Ve cvièení 6. a) poadujeme doplnit do textu vhodná pøídavná jména. Je
moné porovnat rùzná øeení a hledat optimální variantu.
Machu Picchu  ztracené mìsto Inkù
V historii lidstva najdeme nìkolik (velkých) záhad, které se do (dnení,
souèasné) doby nepodaøilo rozlutit. Jednou z nich jsou i (obrovské, dosud
neprobádané, tajuplné) rozvaliny Machu Picchu.
Toto (indiánské, incké, kamenné) mìsto bylo postaveno na (horském, strmém, tìce pøístupném) výbìku vysoko v peruánských Alpách. Z (pøíkrých,
horských) srázù se nabízí (pøekrásný, nádherný) pohled do (úzkého, divokého) kaòonu øeky Urubamby. Lid, který je vybudoval, ji dávno vyhynul a mìsto
upadlo v zapomenutí. Ètyøi sta let po jeho zániku, na poèátku 20. století, je
náhodnì objevil (významný, americký) archeolog Hiram Bingham.
On i jeho výprava uasli, kdy objevili nìkolik set metrù (dlouhou, velkou)
terasu, nad ní se tyèily (obrovské, mohutné, masivní) zdi z uly. Pøestoe
byly (zarostlé, porostlé) (bujnou, divokou) vegetací, úèastníci výpravy si povimli (pøesného, øemeslného, dokonalého) zpracování zdiva. Pøi stavbì bylo
pouito (kamenných, velkých, tìkých) kvádrù, které nebyly spojeny maltou.
(Obrovské) kvádry do sebe zapadaly tak pøesnì, e mezi nì nebylo mono
zarazit ani (tenkou, ostrou) èepel noe.
Neznáme (pøesnou) pøíèinu toho, proè Inkové mìsto opustili. Ale asi i proto nás toto (tajemné, tajuplné, dosud ne plnì probádané) místo tolik pøitahuje.
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Tento úkol se mùe stát podnìtem i k mluvním cvièením, vztahujícím se
napø. k významným nebo dosud neprobádaným stavbám, rùzným záhadám
apod. Práce mùe probíhat ve skupinách, áci si rozdìlí jednotlivé úkoly 
uvedení nutných zemìpisných údajù, krátký úvod do historie, popis místa,
obrazový materiál apod.
b) Pøídavné jméno peruánský je utvoøeno k názvu zemì Peru.
Do tabulky ve cvièení 7 mají být uvedeny tyto tvary:
povinen, povinna, povinno, povinni, povinny, povinna
vinen, vinna, vinno, vinni, vinny, vinna

Zájmena
■

P R O C V I È O V Á N Í P R O B R A N É H O U È I VA
Uèitel by mìl s áky nejprve zopakovat význam/podstatu tohoto slovního
druhu a druhy zájmen pøímo v hodinì (vhodná by byla nìjaká soutì, napø.
aby áci od jednotlivých písmen abecedy jmenovali zájmena a zaøazovali je
k druhu). Moné je i áky rozdìlit do skupin a kadé zadat, aby k urèenému
druhu zájmen napsala pøísluné výrazy.
Cvièení 1. a): mé  pøivl., ta, tu  ukaz., své  pøivl. zvratné, ji, mì,
ni  osob., takové, ty  ukaz., které  vztané, vechno  neurè., je  vztané, mì  osob., té  ukaz., nic (2x)  zápor., si  osob. zvratné, naem  pøivl.,
tu  ukaz., si, sebou  osob. zvratné, on  osob., mé  pøivl., nìho  osob.,
vechny  neurè., své  pøivl. zvratné, ve  neurè., co  vztané, jí  osob.
Poznámka: Tolerujeme, jestlie áci urèí jako zájmeno i se (podíval se), aèkoliv v daném
pøípadì zájmennou platnost nemá (nelze jej nahradit pojmenováním jako napø. u mýt se  mýt
nádobí).

b) V textu nejsou zájmena tázací.
c) Vidím tu krabici (namísto spojení tu krabici lze uít ji), do té krabice
(lze uít do ní). Ve spojeních Ta lepenková krabice, takové ty drobné osobní
poklady, tu katuli, je áci mohou té jmenovat, nepovaujeme uití zájmena ten za zcela nadbyteèné. V prvním pøípadì mùe odkazovat na nìco,
o èem se u mluvilo, v druhém má zesilující funkci, ve tøetím signalizuje, e
jde stále o tuté vìc, o lepenkovou krabici, pøedstavenou v úvodu.
d) on  pytlík, nìho  pytlík, jí  dcera
e) krabice  katule
Cvièení 2: který, kadý  mladý, její, èí  jarní
Cvièení 3: Toto cvièení má ákùm pøipomenout, e slova formálnì stejná
mohou být rùznými slovními druhy, e tedy forma není rozhodujícím kritériem slovnìdruhové charakteristiky. Uèitel mùe té zadat, aby u zájmen áci
urèili jejich druh.
nìkteøí  zájmeno neurè., dospìlí  podst. jm., ostatní  pøíd. jm., mým  zájmeno pøivl., oblíbeným  pøíd. jm., vichni  zájmeno neurè., nìjakého 
zájmeno neurè., nìkolik  èíslovka, svých  zájmeno pøivl. zvratné, známých
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 podst. jm., takovým  zájmeno ukaz., jiná  pøíd. jm., druhý  èíslovka,
dalí  pøíd. jm., rùzné  pøíd. jm.
Cvièení 4 je zaøazeno stejnì jako v uèebnici pro 6. roèník proto, e áci
èasto nejsou schopni k mnohým tvarùm pøiøadit tvar základní (v 1. pádu).
a) jemu  on, osob.; tobì  ty, osob.; tvému  tvùj, pøivl.; nìjakým  nìjaký, neurè.; tomuto  tento, ukaz.; èím  co, táz. (popø. 7. p. zájmena èí  s èím
dítìtem); nás  my, osob.; ji  ona, osob.; nìèím  nìco (popø. nìèí), neurè.;
ledaskoho  ledaskdo, neurè.; veho  ve(chno), neurè.; jejímu  její, pøivl.;
mnì  já, osob.; nièeho  nic, zápor.; èehokoliv  cokoliv, neurè.; samým 
sám, ukaz.; jimi  oni, osob.
b) mým  mùj, pøivl.; jejích  její, pøivl.; mi  já, osob.; nás  my, osob.;
tímto  toto, ukaz.; vaí  vae, pøivl.; èehosi  cosi, neurè.; vaimi  vae,
pøivl.; jejich  jejich, pøivl.; jejímu  její, pøivl.; èímsi  cosi, neurè.; komu 
kdo, táz.; onoho  onen, ukaz.; ním  on, osob.; touto  tato, ukaz.
Pro bystré hlavy
Podoby se významovì nelií; v minulosti byly podoby s -v odmítány, dnes
jsou obì stylovì naprosto rovnocenné.
Cvièení 5 povaujeme za obtíné. Patrnì bude zapotøebí áky k významovým rozdílùm mezi zájmeny dovést. Nejprve by mohli stanovit, mezi kterými zájmeny je významový rozdíl nejmení (ten  tento). Zájmeno ten má
èasto význam identifikaèní (potvrzuje, e jde skuteènì o osobu, zvíøe nebo
vìc, o které se mluví) nebo slouí ke zdùraznìní. Zájmeno tento signalizuje
bezprostøední blízkost nebo souvislost, kdeto zájmeno onen nìco vzdáleného. Zájmeno takový poukazuje na nìjakou vlastnost.
v tom mìstì  ve mìstì, v nìm se nenalézáme
v tomto mìstì  ve mìstì, v nìm se nalézáme
v onom mìstì  ve vzdáleném mìstì
v takovém mìstì  ve mìstì, je je podobné tomu, o nìm hovoøíme
Cvièení 6. a): (nejdøív) jí, (k) ní, (vedle) ní, (objala) ji, (zalil) ji, (malièko) ji, (diváci) jí, (e by) ji, (u televize) jí, (to) jí
b) Toto cvièení  stejnì jako cvièení 10  mùe procvièit nejen skloòování zájmena já jako celku, ale i jednotlivé tvary. Uèitel mùe ákùm zadat
napø. úkol, aby pouili jen tvary mì  mnì nebo aby vypsali spojení, ve kterých mohou uít vedle tvaru mi i mnì a kde jen mnì.
(nejdøív) mi/mnì, (ke) mnì, (vedle) mì/mne, (objala) mì/mne, (zalil) mì/mne,
(malièko) mì/mne, (diváci) mi/mnì, (e by) mì/mne, (u televize) mi/mnì, (to)
mi/mnì
Cvièení 7. a): Uívání samotného zájmena tento, tj. bez spojení s podstatným jménem, je charakteristické zejména pro administrativní texty (èasto se objevuje napø. v právních textech). Takové uití bývá povaováno za
nevhodné a stylisticky neobratné.
Tato se mnou vela  Ta se mnou vela ; jetì pøed odjezdem vlaku tento
opustila  jetì pøed odjezdem vlak opustila; e mi tuto nìkdo ukradl  e
mi ji nìkdo ukradl; Toto jsem hned ohlásila  To jsem hned ohlásila
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Cvièení 8. a): V nìkolika vìtách lze zvolit jak zájmeno který, tak jaký:
podle kterého vzoru; jaké je poèasí; který svìtadíl; kdo zaloil; co je to; kterou kníku  oèekáváme odpovìï obsahující název knihy, jakou kníku 
odpovìï napø. napínavou, veselou; ... v kterém kraji  v Ústeckém, Jihomoravském, v jakém kraji  v malebném, nejvìtím; který je vá dùm  v pøípadì, e dotázaný má ukázat na jeden z nìkolika domù, jaký je vá dùm 
v pøípadì, e se tazatel ptá na vlastnosti (malý, velký, nový, døevìný...); èím
se proslavil; s kým se pøátelí
b) Na vìtinu otázek by mìli áci odpovìdìt bez vìtí pøípravy. Potíe by
jim mohla èinit pøedposlední otázka. Je moné ji zadat za domácí úkol, popø.
vyzvat nìkterého áka, aby o Jaroslavu Heyrovském vyhledal informace
a ostatní áky s ním seznámil.
(Jaroslav Heyrovský byl významný èeský chemik, který v roce 1959 pøevzal Nobelovu cenu za vynález a vyuití polarografu.)
Podstatné jméno dítì je v j. è. rodu støedního  vzor kuøe, v mn. è. rodu
enského  vzor kost.
Nejvìtí svìtadíl je Asie.
Morfém je nejmení významová èást slova (viz uèebnice pro 6. roèník, s. 33).
Cvièení 9 slouí k upevnìní znalosti jednotlivých tvarù, a to zejména ve
4. pádì. Uèitel mùe ákùm té uloit, aby vyhledali vìtu, kde lze uít tvar -ò
(proò), a pøipomenout, e jde o tvar dnes ji bìnì neuívaný.
doporuèil mi ho/jej, pak se z nìho/nìj, tìím se na nìj/nì, pro nìho/nìj, vypravíme se do nìho/nìj, s ním mluvila, jemu jsem to neøekla, nerozumìli jsme
mu, nedotýkejte se ho/jej, nala jsem ho/jej/je, o nìm jsem neslyel
Pro bystré hlavy
Ocenìní zaslouí vichni áci, kteøí nahradí tvar nì nejen podstatnými
jmény rùzného rodu v mnoném èísle (pøátele, filmy, sestøenice, /ta/ vystoupení rockových skupin) nebo rùznými nìkolikanásobnými vìtnými èleny
(Martina a Katku apod.), ale i podstatným jménem rodu støedního v jednotném èísle, napø. Na /to/ divadelní pøedstavení se opravdu tìím.
Cvièení 10: Toto cvièení mùe uèitel postupnì vyuít i k procvièení tvarù zájmen on, ona, ono (bez nároku na uvedení vech  zejména kniních  variant).
Chyba byla jen ve mnì (nìm, ní, nìm). Vichni ve mì/mne skládali velké nadìje (nìho/nìj, ni, nìho/nìj/nì). Mùj pes mì/mne poslouchá (ho/jej, ji,
ho/jej/je) na slovo. Zavanula ke mnì líbezná vùnì (nìmu, ní, nìmu). Dívka
se usadila naproti mnì (nìmu, ní, nìmu). Laò stála blízko mì/mne (nìho/nìj, ní,
nìho/nìj) a pozorovala mì/mne (ho/jej, ji, ho/jej/je). Hnulo se ve mnì (nìm,
ní, nìm) svìdomí. Jirka ke mnì pøiel zcela neoèekávanì (nìmu, ní, nìmu).
Mnì se nic nestalo (jemu, jí, jemu). Nezlobte se na mì/mne (nìho/nìj, ni,
nìho/nìj/nì) a odpuste mi/mnì to (mu, jí, mu). Angliètina je pro mì/mne
velmi dùleitá (nìho/nìj/proò, ni, nìho/nìj/nì). Tato událost se mì/mne dotkla (ho/jej, jí, ho/jej). Skoro nikdo mì/mne neposlouchal (ho/jej, ji, ho/jej/je)
a to mi/mnì bylo líto (mu, jí, mu). Rozbolelo mì/mne koleno (ho/jej, ji, ho/jej/je),
a proto museli dohrát zápas beze mì/mne (nìho/nìj, ní, nìho/nìj). Vichni
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mì/mne napjatì pozorovali (ho/jej, ji, ho/jej/je), zda se mi/mnì pokus podaøí
(mu, jí, mu).
Cvièení 11: I toto cvièení slouí k upevnìní znalosti jednotlivých tvarù,
zejména tìch, v nich se áci rozhodují, zda mají pouít i/í. Patrnì proto, e
bývá uita analogie se zájmenem ten, i dospìlí uivatelé èetiny obèas váhají nad náleitým tvarem 7. p. mn. è. (tj. zda je *naemi, nebo správnì naimi). Analogii lze vak s úspìchem vyuít jen pro psaní koncovek -i/-í v rodì
enském a to je ákùm tøeba zdùraznit.
v naí ulici, s naím vítìzstvím, v nai vìc, s naimi pøáteli, od naí chaty,
kvùli naí ukvapenosti, k naim sousedùm, za nai snahu, naím mìstem, naí
práci, i mimo nai republiku, nad naimi hlavami, pøed naima oèima,
v naem domì, v naich silách, pro nai maminku, naí Kláøe
Cvièení 12 lze opìt vyuít i jako podklad pro diktát:
Tatínek mi koupil nové kolo. My jsme s vámi spokojeni. Oba hráèi jsou mými
pøáteli. My o tom opravdu nic nevíme. Koneènì se pøed námi objevil vrchol.
Pøed naimi hokejisty byl dùleitý zápas. Dej mi brzy vìdìt. Závod jsem zaèínal svými nejslabími disciplínami, koulí a otìpem. Pøed chvílí jsme ho
vidìli, jak se baví s nìjakými cizími lidmi.
Cvièení 13: Zdálo by se, e rozliení tvarù jejích a jejich není tìké. Zkuenosti ukazují opak. Proto by se i toto uèivo nemìlo ve výuce opomíjet. Oba
tvary  jejích i jejich  lze uít v tìchto vìtách: Bylo tam jen pár jejích/jejich...
Proniknout do vech jejích/jejich tvarù... Protoe jde o vìty vytrené z kontextu,
lze v poslední zvolit jak tvar jejích, tak tvar jejich. Pokud by lo o úøední korespondenci, pak je namístì pouze tvar jejích (úøední zásilky jsou urèeny jedné
konkrétní osobì, analogicky Dopis je urèen pouze do jeho rukou).
Cvièení 14. a): svou adresu; s mou prací; mé, moje / své, svoje výsledky
(mé = výsledky toho, kdo se ptá, své = toho, kdo je tázán); mou velkou zálibou; s mou / svou volbou (mou = volba se týkala mì, svou = volba se týkala
tatínka); mou, moji otázku; mou, moji smìlost; mé/své kamarádce (mé = kamarádka byla moje, své = kamarádka byla Romanova)
b) Toto cvièení má ákùm ukázat, e pokud je podmìtem zájmeno my, pak
by se mìlo uívat zájmeno svùj tehdy, jestlie podmìt zahrnuje vechny, kterým se pøivlastòuje, pokud ne, je tøeba volit zájmeno ná, napø. pokud reprezentovalo kolu jen nìkolik ákù, pak je namístì formulace: Reprezentovali
jsme nai kolu. Obì zájmena lze uít ve vech vìtách.
Cvièení 15: Uèitel mùe vyzvat áky, aby nali ty vìty, v nich uití zájmena svùj mìní význam vìty (Soudce ho odsoudil za vradu svého komplice. Ze svých domovù evakuovali záchranáøi tisíce obèanù. Poslala dìti do
svého pokoje). V dalích vìtách sice uití zájmena svùj smysl vìty nemìní,
ale je porueno pravidlo o tom, e se uívá, jestlie se pøivlastòuje podmìtu.
V poslední vìtì je nevhodnì zvoleno zájmeno jeho.
podle naeho práva, pro jeho Vinnetoua, jeho malých dcer, jeho komplice,
z její dráhy, z jejich domovù, do jejich (= dìtí) / svého (= jejího) pokoje, po
svém startu
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Cvièení 16: Tøenì, limonáda a polárkový dort udìlaly své. Kombinace
tøení, limonády a polárkového dortu mìla za následek zdravotní potíe (bolesti bøicha, støevní potíe atp.).  Pøi manipulaci s leením vzala vzácná
omítka za své. Pøi manipulaci s leením byla omítka znièena.  Uvedené návrhy vzala skupina za své. S uvedenými návrhy se skupina ztotonila.  Na
pracích studentù je vidìt, e jsou sví. Na pracích studentù je vidìt, e jsou
osobití.  ijí spolu nìkolik let, ale nejsou svoji. ijí spolu nìkolik let, ale
nejsou manelé.  U se tìí, a budou bydlet ve svém. U se tìí, a budou
bydlet ve vlastním bytì/domì.  Nový míè si koupil ze svého. Nový míè si
koupil za vlastní peníze.  Vichni si hledìli svého. Vichni se starali o své
záleitosti.  Petr tvrdoíjnì trval na svém. Petr trval na svém názoru/stanovisku, nechtìl ustoupit.  Mùj syn mìl svého èasu velké zdravotní problémy.
Mùj syn mìl v urèité dobì velké zdravotní problémy.  Má svou hlavu. Je
umínìný.
■

S K L O Ò O V Á N Í A U  Í V Á N Í V Z TA  N Ý C H Z Á J M E N
Tìitì tohoto uèiva spoèívá v nácviku skloòování zájmena jen. Je to
zájmeno, které pisatelé volí pomìrnì èasto. Dùvodem je snaha zamezit opakování synonymního který. Bohuel ne vichni vak jednotlivé tvary, a to
zejména v 1. a 4. pádì vech rodù a obou èísel, zvládají a dopoutìjí se tak
soustavnì chyb. Stejnì jako u jiných problematických jevù by proto mìl uèitel èas od èasu tyto tvary s áky zopakovat, procvièit a zdùraznit, e zejména
tvar ji se dnes hodnotí jako kniní, v 1. p. r. m. iv. pùsobí a archaicky.
Cvièení 2. a): Je moné ákùm zadat jako domácí úkol, aby vytvoøili tabulku s tvary zájmena on a jen (tak, aby byly vedle sebe tvary jednotlivých
rodù v jednotném èísle, protoe porovnávání by pak bylo snazí). Lépe by si
pak vimli analogických tvarù obou zájmen.
Cvièení 3. a), b): ákùm mùe èinit potíe uvìdomit si pád zájmena jen.
Vedeme je proto k tomu, aby vdy vycházeli od slovesa ve vìtì vedlejí a jeho
valenèních i nevalenèních doplnìní. Napø.: Protokol, jej øeditel nìkam zaloil, nala dnes ráno sekretáøka. øeditel  zaloil  nìco (4. p., proto tvar jej).
les  jen, odpad  jej (lépe který), mylenka  je, slova  je, schoditì 
po nìm, záchvaty  kvùli nim, pøíhoda  ji (lépe kterou), o výsledcích 
je, do alobalu  z nìho, film  pro nìj (lépe pro který), áci  ji (lépe kteøí), automobil  jen, zákazníci  jim
c) Pøejatým slovem, které se uívá ve dvou rùzných významech, je slovo
komunikace  dopravní cesta; výmìna informací (áci mohou toto slovo rozvíjet vhodnými pøídavnými jmény).
Cvièení 4. a): e/kdo skonèil; co se stane; o èem nevím; s kým by se mohl
poradit; jaké tìstí; co to dá za práci; pro který/nìj jsou urèeny; jaké pøekvapení; èeho si vimly; s èím jsme nepoèítali; kdo/co mùe pomoct; jaké
otisky; na koho se obrátit; v nìm/ve kterém bydlí; na èem jsem
b) Vùbec nepostøehl, kdo skonèil jako tøetí.  Vùbec nepostøehl, e skonèil jako tøetí (v první vìtì mluví podmìt o umístìní nìkoho jiného, ve druhé
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o svém). Vìdìl, kdo/co mu mùe pomoct.  Vìdìl, e mu mùe pomoct (v první vìtì podmìt sdìluje, kdo nebo co mu mùe pomoct, v druhé, e pomoct
mùe on sám).
Cvièení 5. a): áci pochopitelnì mohou ve cvièení uít tvary zájmena jen
v libovolné vìtì, avak je vhodné, aby uívali zejména ty tvary, které nejsou
kniní:
knihovny, kterou ... úèely, je; na dojmu, jím ... význam, který; vláken, která
... bod, v nìm; stroj, jím ... a který; lidi, jim ... kteøí ... a kteøí
b) Vynález parního stroje je pøipisován Jamesi Wattovi (1765).
Cvièení 6. a): ádný uèený z nebe nespadl. Chce-li být èlovìk vzdìlaný,
musí se uèit.  Èí chleba jí, toho píseò zpívej. Kdo tì iví, tomu slu, vyznávej jeho názory.  Co na srdci, to na jazyku. Je upøímný.  Kdo se ptá, nerad
dá. Èlovìk, který nezitnì pomáhá, neotálí, nevyptává se, ale okamitì jedná.  Èiò èertu dobøe, peklem se ti odmìní. (Zlý èlovìk je nevdìèný.)  Co
se doma uvaøí, to se doma sní. Z domova se ádné zprávy nevynáejí.  Kadý svého tìstí strùjce. Kadý se o své tìstí musí postarat sám.  Komu se
nelení, tomu se zelení. Kdo je pilný, doèká se úspìchu.  Co oèi nevidí, to
srdce neelí. O èem nevíme, to nás netrápí.  Chytrost nejsou ádné èáry.
Chytrému se daøí ve bez kouzel.  Jaký otec, takový syn. Syn je stejný jako
otec.  Komu není shùry dáno, v apatyce nekoupí. ádný lék nepomùe
k tomu, aby se èlovìk stal chytrým.  Kdo chce s vlky íti, musí s nimi výti.
Kdo chce v urèité skupinì uspìt, musí se pøizpùsobit.
b) ádný  záporné; èí  vztané, toho  ukazovací; co  vztané, to 
ukazovací; kdo  vztané; ti  osobní; co  vztané; to  ukazovací; kadý 
neurèité; svého  pøivlastòovací zvratné; komu  vztané, tomu  ukazovací;
co  vztané, to  ukazovací; ádné  záporné; jaký  vztané, takový  ukazovací; komu  vztané; kdo  vztané, nimi  osobní
áci se mohou zamýlet nad tím, zda uvedená pøísloví jsou platná i dnes,
zda se jimi máme øídit, popø. kterými ano, kterými ne, atp.
c) apatyka = lékárna
Cvièení 7. a) lze uít jako podklad k diktátu.
a) Písmo je jedním z podivuhodných výtvorù lidského ducha. Epocha,
v ní se jetì písmo k zaznamenání øeèi neuívalo, se nazývá prehistorická.
Pøedchùdcem písma byly znaèky a obrázky, je slouily ke sdìlení nìjaké
zprávy. Mezi takové znaèky patøily napøíklad vìtve nebo nepotøebné ípy, je
mìly lovce, jen se opozdil, dovést za jeho tlupou. Èíselné vztahy se napøíklad vyjadøovaly uzly na òùrách. S uzlovým písmem (kipu) se nejèastìji setkáváme ve Støední a Jiní Americe. Kadé kipu se skládá z hlavní òùry, od
ní visí vedlejí a k nim jsou pøipojeny podøadné. Na nich jsou rùznì vázané
uzly. Jednotlivé òùry jsou rozlieny i barvou. V Mexiku a Peru bývali zamìstnáni v úøadech cvièení pletaèi uzlù, ji tam zastávali funkci pozdìjích písaøù.
Jiným druhem èíselných sdìlení jsou záøezy na hùlkách, jejich význam
byl smluvený a je se pouívaly jetì ve starém Øímì jako stvrzenka o zaplacených daních.
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▼

Cvièení je mono vyuít i ke komplexnìjímu opakování tvaroslovného
uèiva.
1. Vyhledejte vechna podstatná jména rodu muského, urèete u nich ivotnost, pád, èíslo a vzor.
(výtvorù  neiv., 2. p. mn. è., vzor hrad; ducha  iv., 2. p. j. è., vzor pán;
pøedchùdcem  iv., 7. p. j. è., vzor soudce; obrázky  neiv., 1. p. mn. è.,
vzor hrad; ípy  neiv., 1. p. mn. è., vzor hrad; lovce  iv., 4. p. j. è.,
vzor mu; vztahy  neiv., 1. p. mn. è., vzor hrad; (se vyjadøovaly) uzly 
neiv., 7. p. mn. è., vzor stroj; (rùznì vázané) uzly  neiv., 1. p. mn. è.,
vzor stroj; úøadech  neiv., 6. p. mn. è., vzor hrad; pletaèi  iv., 1. p.
mn. è., vzor mu; uzlù  neiv, 2. p. mn. è., vzor stroj; písaøù  iv., 2. p.
mn. è., vzor mu; druhem  neiv., 7. p. j. è., vzor hrad; záøezy  neiv.,
1. p. mn. è., vzor hrad; význam  neiv., 1. p. j. è., vzor hrad, Øímì  neiv., 6. p. j. è., vzor hrad)
2. Vyhledejte podstatná jména rodu enského, která se skloòují podle vzoru
kost a píseò. (kost: øeè; píseò: vìtev, daò)
3. Odùvodnìte z textu, proè slovo kipu je rodu støedního. (kadé kipu  rod
poznáme podle tvaru zájmena v postavení pøívlastku)
4. Je pøídavné jméno cvièení tvrdé, nebo mìkké? Øeení odùvodnìte. (Je to
pøídavné jméno tvrdé, protoe má v 1. pádì j. è. trojí zakonèení: cvièený,
cvièená, cvièené.)
5. Který druh pøídavných jmen není v textu zastoupen? (pøídavná jména pøivlastòovací)
6. Vyhledejte v textu tvary osobního zájmena ony. (k nim, na nich)
Cvièení b) lze vyuít i pro interpretaci textu. áky vyzveme, aby se zamysleli nad funkcí zájmen, zda skuteènì jednoznaènì odkazují k jiným slovùm v textu. Z textu (pokud nemáme vìcné znalosti) není toti zcela zøejmé,
zda se uzly vázaly pouze k podøadným òùrám, nebo i ke òùrám vedlejím,
nebo k obojím. Zda tvar na nich zastupuje spojení podøadné òùry, vedlejí
òùry, nebo obì tedy jednoznaènì urèit nejde.
c) Ve vìtì V Mexiku a Peru bývali zamìstnáni v úøadech cvièení pletaèi
uzlù, ji (lépe kteøí)
Pracovní seit str. 1114
Cvièení 1. a): V charakteristice zájmen jako slovního druhu by mìlo být
uvedeno, e jsou to slova ohebná (skloòují se), která mají funkci zástupnou
(zastupují podstatná nebo pøídavná jména).
b) Zájmeny nejsou tyto výrazy: kde, kam, jiný, nìkudy, tady, tadyhle, nikdy, nijak, kdesi.
c) Jako pøíklad lze uít tyto vìty: a) Potkali jste také tu paní? Dej jí tu
kníku. Má maminka mi to také øíká.  b) Jsem tu. Patrik jí jetì polévku.
Dnes má urèitì èas.
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Cvièení 2: Ve kolních gramatikách se rozliují tyto druhy zájmen: osobní (+ osobní zvratné), pøivlastòovací (+ pøivlastòovací zvratné), ukazovací,
tázací, vztaná, neurèitá a záporná.
Cvièení 3: Jako vztaná lze uít tato zájmena: èemu (Nevím, èemu se tak
smìje); kteøí (Ti áci, kteøí pojednou na hory, se dostaví po vyuèování do
øeditelny); kým (Nemùu ti øíct, s kým to telefonoval); jejich (Dìti, jejich
rodièe chodí do práce, mohou navtìvovat kolní druinu); èím (Ví, èím se
právì zabývá?); jakého (Netuíme, jakého pøekvapení se jetì doèkáme);
jemu (To je ten hasiè, jemu vdìèíme za nai záchranu).
Cvièení 4: Podtreny by mìly být tyto øádky:
a) svými, sebou, jemu, ní, cokoli, kdo, vichni, nás
tobì, vaím, vás, mnì, jakýmisi, èí, svého, jemu
nìho, jejich, tomuto, tých, nikdo, mého, komukoli
b) mnì, nièemu, tebou, nás, naím, kadému, vím, se
koho, kohosi, nìkdo, co, èísi, tebe, tvého, jich
Pro áky bývá obtíné uvést k zájmenùm v rùzných pádech jejich tvar
v 1. pádì; proto se na tuto problematiku zamìøuje cvièení 5: mým  mùj, ni 
ona, èemukoli  cokoli, onoho  onen, tobì  ty, tvé  tvá (tvé  lze také povaovat za tvar 1. p. mn. è.  tvé kamarádky), takovým  takový, tìchto  tyto,
nás  my, samé  sama (samy  tvar v mnoném èísle), vaim  vai (vae),
vámi  vy, jim  oni, kohosi  kdosi, nièím  nic
Cvièení 6:
Nemohl jsem se jí dovolat. Vdycky s ní byla velká legrace. Vèera jsem ji potkal. Stalo se jí nìco? Èekám na ni u pùl hodiny. Posíláme jí dopis. Pøiveï ji!
Pøed naí kolou je výkop. Pøed rokem se pøistìhovali do naí vesnice. To
je dárek pro nai babièku. Zná pøece nai úmluvu. Naí koèce se narodila
koata.
Tabulka pøipojená ke cvièení 7 by mìla být vyplnìna takto:
Zájmeno
nìm
mu
to
nic
ho
jeho
kadý
nich
je
se
kterou
svému

Druh
osobní
osobní
ukazovací
záporné
osobní
pøivlastòovací
neurèité
osobní
osobní
zvratné os.
vztané
zvratné pøivl.

Pád
6.
3.
1.
1.
4.
2.
4.
2.
4.
4.
4.
3.

Zájmeno
jej
sebou
si
vichni
co
kdo
nìjakého
tìchto
nìkteré
takovým
málokterá
tu

Druh
osobní
zvratné pøivl.
zvratné os.
neurèité
tázací
tázací
neurèité
ukazovací
neurèité
ukazovací
neurèité
ukazovací

Pád
4.
7.
3.
1.
1.
1.
4.
2.
1.
3.
1.
4.
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Cvièení 8:
a) Tak se mi to líbí. O víkendu pojedeme na návtìvu k naim známým. Ze
rtù se jí vydral vzlyk. Dìti zùstaly jen chvilku samy. O tom rozhodneme my
sami. Co se stalo s vaím autem? Kdy jsme ji potkali, øíkala, e se bude stìhovat. Zmizela, není po ní opravdu nikde ani stopy. Zranìní horolezci natìstí brzy spatøili, jak se jim nad hlavou vyhoupla helikoptéra. Otevøi, to
jsme jenom my! Bylo jí patnì, mìla zimnici. Na oblièej se jí lepily mokré
vlasy. Vidìl ji v duchu pøed sebou. U mi dochází trpìlivost. Naim sportovcùm se na mistrovství svìta podaøilo získat nìkolik medailí. Posadil se ke
stolu v rohu místnosti a zaèal se bavit s jakýmisi neznámými lidmi. Myslel
jsem si, e se mi i mým kamarádùm vyhýbá.
b) Oba motocykly zastavily pøed naím domem. Nai rodièe ji jetì neslyeli. Chtìli jsme po ní, aby vaí sestøe vechno vysvìtlila. Jejich nabídka je
lákavá. My jsme si vdycky vystaèili sami. Zmínili jsme se u o Alici a jejích
pøátelích? Pavel mìl v úmyslu mi pomoct. Doprovázela ji nìjaká neznámá
dívka se svìtlými, rozèepýøenými vlasy. Ve schránce jsem nala výzvu, e mi
pøiel balík, abych si ho v nejbliích dnech vyzvedla na potì. Za tìchto
povìtrnostních podmínek se jim a na vrchol vyplhat nepodaøilo. Dveøe se
pøed námi pomalu otvíraly. To okno jsme rozbili my, kdy jsme si na naí
zahradì hráli s míèem. Ten napínavý pøíbìh jsi mi vyprávìl u minule. Z vaí
výhry mám velikou radost. Mùete ji vyhledat kterýkoli den. To øíkám jen pro
vai informaci.
Cvièení 9: Mnì se tvùj plán vùbec nelíbí. Bude se mi (mnì) po vás stýskat.
Na horolezectví mì (mne) vzruuje, e se podívám na tìko dostupná místa.
Chy se mì (mne) za ruku. Kdy si povídám s nìkým, kdo mì (mne) povzbudí, je mi (mnì) potom fajn. K tobì pøijede dnes, mì (mne) navtíví a zítra.
Nevím, jak se mi (mnì) to mohlo stát. Poèkej, nìkdo na mì (mne) volá. O mì
(mne) nemusí mít ádné obavy.
Cvièení 10 a 11 se zamìøuje na procvièování tvoøení spisovných tvarù
zájmena jen. Aèkoliv nìkteré tvary tohoto zájmena jsou silnì kniní, nemìli bychom aktivní znalost jeho ostatních tvarù podceòovat. Pro mluvèí nebo
pisatele je toti nìkdy výhodné toto zájmeno uít, a to pøedevím z dvojího
dùvodu: kvùli tomu, aby zamezili èastému opakování vztaného zájmena
který, nebo kvùli naznaèení rùzného stupnì závislosti pøi øetìzení vìt vedlejích vztaných (srov. 5. pøíklad ze cvièení 11) .
Cvièení 10: Dnení výzkumy potvrzují pravdivost názoru, podle kterého
(nìho) èaj dokáe pøedcházet nìkterým nemocem. Nejvìtí èást celosvìtové skliznì èaje se upravuje na èaj èerný, který (jen) je obzvlátì oblíbený v Evropì a Americe. Zelený èaj, kterému (jemu) dávají pøednost v Japonsku, se vyrábí jednodue: lístky, které (je) se pouze zahøejí a vysuí, si
uchovávají svou zelenou barvu. Flavonoidy, které (je) obsahuje èerný èaj,
mohou zabraòovat infarktu. Pití èaje se mùe stát také jednoduchým prostøedkem, kterým (jím) se vyhneme urèitým typùm rakoviny.
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Ve cvièení 11 dbáme i na vhodnou stylizaci. V nìkterých pøíkladech nelze vìty spojovat pouze mechanicky (srov. pøíklad 3 nebo 4).
1. Orli krouí nad zasnìenými títy hor a nechávají se vynáet teplými
vzdunými proudy, je vystupují z horských údolí.
2. To jsou Alpy, je na mapì Evropy vypadají jako páteø nìjakého spícího
prehistorického jetìra.
3. Masiv Mont Blancu, jen leí na hranicích Francie a Itálie, je nejvyí
v Alpách.
4. Do tohoto masivu patøí deset vrcholù, je pøevyují 4000 metrù, a mnoho
ledovcù.
5. Mont Blanc kdysi zbrázdily pomalu se sunoucí ledovce, které spoleènì
se snìhem a vìtrem vymodelovaly ostré skalní jehly, jim se také øíká
aiguilles.
6. Tato divoká krajina má nestálé podnebí, pro nì jsou typické velké teplotní výkyvy.
Také toto cvièení lze uít jako podklad pro mluvní cvièení, jím se mùe
stát zemìpisný výklad o Alpách jako o jednom z nejvýznamnìjích evropských pohoøí.

Èíslovky
■

P R O C V I È O V Á N Í P R O B R A N É H O U È I VA
Tato kapitola nové uèivo nepøináí. Jde tedy o opakování a upevnìní látky z pøedchozích roèníkù.
Cvièení 1: èíslovky základní  1964, 36 milionù, 3 000, dva (typy), oba,
14, dva (první tøídy), dva (jídelní vozy), 1981, 380, 1983, 427, dvì (hodiny);
øadové  90., 20., 6., 20., první; násobné  nìkolikrát, estkrát, vícekrát.
V cvièení nejsou zastoupeny èíslovky druhové.
Cvièení 2 je velmi nároèné a je urèeno spíe jen tìm ákùm, kteøí se
o èetinu zajímají hloubìji. Slouí pøedevím k tomu, aby si áci uvìdomili,
e èíslovky se vyèleòují jako samostatný slovní druh pouze na základì svého významu, e svou formou náleí jak k podstatným, tak pøídavným jménùm (neohebné pak k pøíslovcím) a e sloené výrazy s první èástí èíselnou,
jako dvoumìsíèní, stokilometrový, desetiprocentní, se øadí k pøídavným jménùm. Mezi èíslovky dále nepatøí vichni, polovièní, kadý a ádný.
Slovník spisovné èetiny neøadí k èíslovkám slova trojitý a pìtina, avak
nìkteré mluvnice je za èíslovky povaují (trojitý bývá øazeno k èíslovkám
násobným a pìtina k èíslovkám dílovým). Obì mají význam èíselný, avak
ve vìtì se chovají jako pøídavné jméno (stojí v postavení pøívlastku shodného) a podstatné jméno (slovo pìtina mùe být rozvito pøívlastkem  kadá
pìtina).
vichni  zájm. neurè., jeden  èísl. zákl., polovièní  pøíd. jm., tisíc  èísl.
zákl., dvojí  èísl. druhová, trojitý  pøíd. jm., kadý  zájm. neurè., stý  èísl.
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øadová, pìtina  podst. jm., milion  èísl. zákl., dvoumìsíèní  pøíd. jm., pìtinásobný  èísl. násobná, ádný  zájm. zápor., ètyøi  èísl. zákl.
Cvièení 3. a) má ákùm mj. pøipomenout to, e pøi zaèleòování základních èíslovek do textu se za èíslici nepøipojuje -ti (podoby jako od 6ti, 6-ti
atp., je se velmi èasto vyskytují, jsou chybné) a e za èíslovky øadové se
nepøipojuje komponent -tý (druh èíslovky je signalizován teèkou). Jestlie
je èíslice umístìna za podstatné jméno a lze ji chápat jako èíslovku základní
i jako øadovou (pøíloha tøi i pøíloha tøetí), teèka se nepíe.
Pro bystré hlavy
Jde o léta 1930 a 1939.
Cvièení 4 má upevnit dovednost uívat spisovné tvary, zejména tvary
èíslovek oba, dva. áci by si mìli uvìdomit, e tyto èíslovky skloòujeme
odchylnì, avak e nijak neovlivòují tvary jiných slov.
ze tøí (hov. tøech) ètvrtin, dvìma zatím neznámými pachateli, dvìma dalím
lidem, ve vech tìchto ètyøech disciplínách, k dvìma zásadním Petrovým
chybám, dvìma a tøemi tisíci, ze tøí (hov. tøech) dìtí, obìma uvedenými tvrzeními, tìchto obou nových pøístrojù, vem ètyøem pøírodním rezervacím, na
tìchto obou rozsáhlých polích, s dvìma zlatými pøívìsky, se svými tøemi povyrostlými tìòaty, vech ètyø (hov. ètyøech) hlavních rolí, ke tøem zajímavým událostem, vema ètyøma nohama
Pro bystré hlavy
V první vìtì se pouze oznamuje poèet vylouèených hráèù. Druhá naznaèuje, e dva hráèi se dopustili nìjakého pøestupku a jak jeden, tak druhý
byli vylouèeni. Tøetí vìta se od druhé významovì nelií, èíslovka dva by
mohla být vynechána. Její uití vak význam sdìlovaného obsahu zdùrazòuje.
Cvièení 5: Bankovky se zpravidla pojmenovávají jako padesátikoruna
(Aneka Èeská  svìtice), stokoruna/stovka (Kare IV.  císaø), dvousetkoruna/dvoustovka (Jan Amos Komenský  duchovní jednoty bratrské a vìdec),
pìtisetkoruna/pìtistovka (Boena Nìmcová  spisovatelka), tisícikoruna/tisícovka (Frantiek Palacký  historik a politik), dvoutisícikoruna/ dvoutisícovka (Ema Destinnová  pìvkynì), pìtitisícikoruna/pìtitisícovka (Tomá
Garrigue Masaryk  prezident a filozof).
Cvièení 6. a) má ákùm pøipomenout význam èíslovek druhových (souborových). Ve spojení s podstatnými jmény pomnonými vyjadøujeme poèet právì jimi (dvoje plavky), a pokud potøebujeme sdìlit, e jde o více druhù, uijeme tvary dvojí, trojí... (dvojí plavky); tento tvar je jediný moný ve
spojení s podstatnými jmény látkovými (trojí rybíz) nebo abstraktními v jednotném èísle (dvojí zpùsob). V poslední dvojici mùeme výraz dvojitý hodnotit jako pøídavné jméno, nebo jako èíslovku násobnou.
ètyøi ponoky (ètyøi kusy ponoek)  ètvery ponoky (ètyøi páry ponoek
nebo ètyøi druhy ponoek  vlnìné, bavlnìné, lyaøské, tenisové )
pìt hodin (èasový údaj)  patery hodiny (pìt pøístrojù nebo pìt druhù hodin
 náramkové, bicí, pøesýpací )
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dvoje plavky (dva kusy)  dvojí plavky (dva druhy  v celku, bikiny )
dva rybízy (dva keøe rybízu)  dvojí rybíz (dva druhy  èervený a èerný)
tøi sirky (tøi kusy)  troje sirky (tøi krabièky)
dva skoky (poèet skokù)  dvojité skoky (skoky s dvìma otáèkami)
b) Nejprve je mono áky vyzvat, aby pojmenovali skok s jednou otáèkou (jednoduchý) a uvaovali o tom, proè pøi jeho pojmenování nebyl vyuit nìkterý výraz signalizující význam jeden. Skok se ètyømi otáèkami se
nazývá ètverný. Skok s pìti by se patrnì analogicky nazýval paterný, nelze
vak vylouèit i výraz pìtitý (jako trojitý). áci se mohou zamyslet nad tím,
který výraz je významovì prùhlednìjí, a také nad tím, proè se patrnì nevije øíkat skok s pìti otáèkami.
Nìkteré doplòující údaje do kvízu (cvièení 7): zaloení Karlovy univerzity  1348; upálení M. Jana Husa  6. 7. 1415; poèet obyvatel ÈR  asi
10 milionù; roli Rudolfa II.; konec druhé svìtové války  1945; poèet krajù
v ÈR  14; poèet obyvatel Zemì  asi 7 miliard; den  24 hodin, 1440 minut,
86 400 sekund
Pracovní seit str. 1517
Cvièení 1. a): Základní funkcí èíslovek je vyjadøovat poèet, poøadí, násobek.
b) Ve kolních mluvnicích se rozliují èíslovky základní, øadové, druhové
a násobné; mohou být urèité, nebo neurèité.
c) Neurèitými èíslovkami jsou nìkolikátý, tolikrát, mnoho, kolikery, nìkolikero, málo.
d) Teèku píeme za èíslicemi, které oznaèují èíslovky øadové.
Pravopis pak dále procvièuje cvièení 2: Roku 1378 padl v bitvì na Moravském poli Pøemysl Otakar II., zvaný král elezný a zlatý. Tehdy mu bylo
u 87 let. Skonèil a na 26. místì. Od 12 a do 2. hodiny je polední pøestávka.
Ve cvièení 3 se zamìøíme na uití tvarù dvojného èísla:
Hromadnou vstupenku obdrí rodièe se dvìma malými dìtmi. Øeku sjedeme
ve dvou vìtích èlunech. Obìma upinìnýma ruèièkama si rozmazával pínu
po oblièeji. Pøipojili jsme se ke dvìma dalím výpravám. Kopal do vzduchu
obìma nohama. Vezmu si taku s tìmi dvìma dlouhými uchy. Øekli jsme si to
mezi ètyøma oèima. Pes zuøivì hrabal obìma pøedníma nohama.
Cvièení 4 pìstuje schopnost samostatného uvaování. Jako pøíklad lze
uvést tyto vìty: Èlánek zaèíná na 20. stránce. Kolik má penìz? Vezmi si
dvojí (dvoje) boty: sportovní a obuv na doma. Kolikrát vám to mám jetì
opakovat?
Ve cvièení 5 není pro áky rozhodnutí o tom, které èíslovky jsou urèité
a které neurèité, zcela jednoduché. Za neurèité je nutno povaovat: miliony,
mnoha, urèité pak jsou 6400, 200, 7., deseti, 500 000. Cvièení je vhodné
nechat pøeèíst nahlas (skloòování èíslovek dìlá potíe velké øadì mluvèích).
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Ve cvièení 6 áci vypíí a zaøadí do jednotlivých druhù tyto èíslovky:
èíslovky základní: 1985, nìkolika, jeden, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007
èíslovky øadové: 11., 2., 1., 3., 10., 5., XX., 13., 19.
èíslovky násobné: mnohonásobná
èíslovky druhové: dvojí
Cvièení je prùpravou pro psaní strukturovaného ivotopisu a údaje jsou
èásteèným podkladem pro vlastní kreativní psaní (èlánek do novin, cvièení 7).
Obì poslední cvièení lze vyuít jako podnìt k projektu. áci si sami urèí,
kterým sportovcùm chtìjí vìnovat pozornost (mohou se napø. aktuálnì zamìøit na získání informací o sportovcích, které povaují za svùj vzor nebo
jejich jsou fanouky; o místních sportovcích; o sportovcích, kteøí získali
olympijskou medaili apod.). Vyhledají v rùzných pramenech informace,
popø. obrazový materiál, zpracují je a formou mluvního cvièení pøednesou
ostatním; po kritické diskusi je zpracují písemnì. Závìr projektu mùe pøedstavovat napø. uspoøádání výstavky.

Slovesa
■

P R O C V I È O V Á N Í P R O B R A N É H O U È I VA
Tato èást má zejména zopakovat a procvièit náleité tvary zvratných sloves v minulém èase a tvary podmiòovacího zpùsobu.
Ve cvièení 1 se zamìøujeme jak na vyhledávání tvarù, tak na jejich tvoøení a poznání jejich mluvnického významu:
a) rozmazlovat  rozmazluje, kupovat  kupuje, zvát  zve, vyuít  vyuije, komunikovat  komunikuje; budoucí èas vyjadøuje tvar vyuije.
b) Ve tvaru rozkazovacího zpùsobu je sloveso zapomeòte, 1. os. j. è. min.
èasu zní zapomnìl(a) jsem.
c) jako samozøejmost; ji i pozdìji ; omyl, jej koèky ; zákazy,
je jste ; biftekù, je
Cvièení 2: U jsi skonèila. Stìoval sis kamarádovi. Zhlíela ses v zrcadle.
Po cestì sis zpíval. Spálila ses o kamna. Zkouel sis nové boty.
Cvièení 3: chtìli bychom, bys udìlala, mìly byste si, bych si koupil, mohli
bychom, mìl by ses, byste se vrátily
Cvièení 4, 5 se soustøeïují na tvary podmiòovacího zpùsobu. Je vhodné
nejprve pøipomenout, jak se tvoøí; k tomu lze vyuít cvièení 4: kdybychom si
pospíili, nepøili bychom; kdybyste se bývali soustøedili, nedostali byste;
abys zvládla, potøebovala bys; bych mìla, abych se zdokonalila; kdybychom
se zúèastnili, uspìli bychom; aby ses dostala, musela by ses; kdybychom se
podívali, nemuseli bychom; kdybyste se øídily, nemusely byste
Ve cvièení 5 jsou vechny tvary spisovné uvedeny v bodì c).
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■

N Ì K T E R É O B T Í  N Ì J  Í S L O V E S N É T VA RY
PØÍTOMNÉ TVARY SLOVES TYPU
krýt, kupovat, psát, dokázat, plakat
Pravidla èeského pravopisu i Slovník spisovné èetiny u sloves typu mazat uvádìjí pouze tvary s koncovkami -u a -ou (výjimkou je pouze sloveso
psát a slovesa odvozená, u kterých jsou pøipojeny i tvary s koncovkami -i a -í).
Praxe vak ukazuje, e i u nìkterých dalích, zejména u sloves odvozených
od kázat, se tvary s koncovkami -i a -í bìnì uívají (u slovesa dokázat, jak
dokládá Èeský národní korpus, dokonce pøevaují). U sloves oznaèujících
bìné, kadodenní èinnosti vak jednoznaènì pøevládají tvary s koncovkami
-u a -ou.
Cvièení 1: ákùm lze zadat, aby vybrali vìty, je by mohly být souèástí
ménì oficiálních, hovorových projevù, u nich by tedy bylo moné u sloves
typu kupovat a krýt zvolit i tvary s koncovkami -u a -ou (jde o vìty Pochybuji, e... a Slíbil jsem, e...).
se maou krémy, které je ochraòují (hovor. ochraòujou) ; pøeji (hovor. pøeju) a gratuluji (hovor. gratuluju) ; skáèu ; Pochybuji (hovor. Pochybuju), zaiji (hovor. zaiju) ; zaváou ; pláèou (pláèí) nefungují (hovor. nefungujou) ; pøepíu (pøepíi); umyji (hovor. umyju)
kdy vyhrají (hovor. vyhrajou); uvaují (hovor. uvaujou) zakáou (zakáí) ; smau zálohuji (hovor. zálohuju)

PØÍTOMNÉ TVARY 3. OSOBY MNONÉHO ÈÍSLA
A TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPÙSOBU
SLOVES TYPU prosit, trpìt, sázet
Pravidla èeského pravopisu z r. 1993 zavedla ve 3. osobì mn. è. vzoru
sázet dubletní tvary, proto není tøeba slovesa tohoto typu pøíli procvièovat.
Je vak tøeba ákùm zdùraznit (zejména v oblastech, v nich se v nespisovných projevech uívají tvary prosej, trpìj, sázej), e dublety jsou moné pouze u tohoto typu, ostatní mají pouze koncovku -í.
Cvièení 1 obsahuje pøedevím slovesa vzoru prosit, v jejich tvarech rozkazovacího zpùsobu se velmi èasto nesprávnì uívají tvary s mìkkými souhláskami (*popro, *vyhla...).
Popros kamarádku ; Povìs si aty ; Uhas oheò ; Nevoz u ; Vyprávìj
nám ; Zkus si ; Vyndej
a rozmraz ;
vyzkouejte; Poraz jetì ;
okamitì nahlas; Podr ; Mluv nekøiè
Cvièení 2: Dvojí tvary mohou mít slovesa: muset, záviset, umìt, vyprávìt, umìt, rozumìt, vymýlet, bydlet, dojídìt, neuspìt, onìmìt, vracet, zmizet. Nedoporuèujeme, aby áci mìli uvádìt dublety tam, kde to je moné.
Bohuel ne vdy se lze toti opøít o tvar rozkazovacího zpùsobu, protoe se
bìnì neuívá (záviset, umìt) nebo není v korelaci s tvary 3. os. mn. è. (zmizet). Takový úkol lze zadat pouze napø. jako soutì, pøi ní áci jednotlivá
slovesa a jejich tvary budou vyhledávat v Pravidlech èeského pravopisu.
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musí i musejí, závisí i závisejí, umí i umìjí, vypráví i vyprávìjí, èeøí, umí
i umìjí, nahromadí, slyí, rozumí i rozumìjí, vymýlí i vymýlejí, bydlí i bydlejí, dojídí i dojídìjí, svítí, uspìjí (hov. uspìjou), shromádí, poèkají, onìmí i onìmìjí, mluví, pøeskakují, vrací i vracejí, zmizí i zmizejí, zùstanou

PØÍÈESTÍ ÈINNÉ SLOVES TYPU
tisknout, minout, zaèít (zajmout)
Zamìøíme se pøedevím na aktivní uití spisovných tvarù, avak netrváme na tom, aby áci uvádìli dublety.
Cvièení 1: postihly, natrhla, usnuli, bouchl i bouchnul, viml, vyhnul, rozbìhl, zakopl, upadl, nepostøehl, uteklo, slábly, utichly, prohlédl i prohlédnul,
rozhodl, dojal i dojmul, najali i najmuli, pøijali i pøijmuli, zapomenuli i zapomnìli, uschly i uschnuly, sehnula, pøenesla, mihla, ohlédl i ohlédnul, nepohnula, napadl, ala i tnula

INFINITIV SLOVES TYPU péci, moci
Opìt jde o uèivo, kterému není tøeba vìnovat velkou pozornost, nebo
vedle infinitivu na -ci lze uít i infinitiv, jej mají vechna ostatní slovesa, tj.
na -t. Proto jsme cvièení 1 koncipovali tak, aby áci nevytváøeli infinitivy
pouze mechanicky.
Cvièení 2 se opìt vìnuje aktivnímu uití slovesných tvarù; vedeme áky
k zamylení, v kterých kontextech je podle jejich názoru vhodné uít tvary
hovorové spisovné.
pomohou, hovor. pomùou, zdokonalí, naváou, pomohu, hovor. pomùu,
cítím, vím, dokáu, mohou, hovor. mùou, skáèou, napíu i napíi
Pro bystré hlavy
Pokud telefonující volá rodinným pøísluníkùm, pøátelùm nebo známým,
pak spí bude volit tvar mùu; tvar mohu je stylovì vyí, patrnì by ho uil,
kdyby chtìl svùj mluvený projev formulovat výraznì spisovnì.
Cvièení 3. a):
Jana chce maminku pøekvapit, a proto se rozhodne pøipravit veèeøi. Nejdøív musí zjistit, co mùe uvaøit. V lednièce objevuje mleté maso, ve spíi
pagety, take ji ví, co to bude: pagety s boloòskou omáèkou. V kuchaøce
najde recept, prostuduje ho, pøipraví si suroviny a mùe se pustit do práce.
Nejprve zaène pøipravovat omáèku. Oloupe cibuli, nadrobno ji nakrájí
a v kastrolu ji osmahne na rozpáleném oleji. A zesklovatí, dá na ni mleté
maso. To osolí, opepøí a pøidá do nìj prolisovaný èesnek a bazalku. Ve promíchá, kastrol pøikryje poklièkou a na mírném plameni nechá maso asi tøicet minut dusit. Do podueného masa pøidá rajský protlak a trochu keèupu.
Omáèka je hotová. Zbývají pagety. Do hrnce nalije studenou vodu a dá ji
vaøit. Kdy se zaène vaøit, pøidá do ní trochu oleje a nasype do ní pagety.
Promíchá je a oheò ztlumí. pagety hlídá, aby se nepøevaøily. Kdy jsou uvaøené, slije je. Prohøeje omáèku, pagety pøendá na talíø a pøeleje omáèkou.
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b) Pøi pøevádìní do 1. osoby jednotného èísla vedeme áky k zamylení
nad dùvody volby urèité koncovky. Jako dalí úkol lze zadat, aby se áci pokusili øíct rozdíl mezi tímto popisem pracovního postupu a popisem
bìným v kuchaøkách (co je v tomto popisu nadbyteèné, co v nìm naopak
chybí).
■

SLOVESNÝ ROD ÈINNÝ A TRPNÝ
Uèivo se týká pøedevím významové stránky, tj. rozdílu mezi obìma rody.
Do cvièení byly zaøazeny vìtinou tvary, jejich utvoøení by ákùm nemìlo èinit potíe. Tvary pøíèestí trpného od typù problematických (od sloves
2. a 3. slovesné tøídy a od sloves nepravidelných) se budou probírat v dalích
roènících.
Pøi urèování mluvnických kategorií u sloves tak pro áky pøibyla dalí;
vedle osoby, èísla, èasu by mìli umìt urèit i slovesný rod.
Výklad zaèínáme porovnáním rodu èinného a rodu trpného vyjádøeného
opisným tvarem trpným, protoe díky tvarovým rozdílùm je i významový
rozdíl mezi obìma rody zcela zøetelný. Teprve poté je pøedstavena i druhá
forma trpného rodu, tj. zvratná. Protoe zvratná podoba mùe mít i jiné významy, mìla by být do hodnotících prací zadávána jen spojení, u nich lze
urèit rod zcela jednoznaènì.
Cvièení 1 lze obohatit jetì o úkol nalézt slovesa, od kterých se pøíèestí
trpné netvoøí, ale od sloves od nich odvozených ano (napø. pøekøièet, zasnìit).
Tvary pøíèestí trpného nelze utvoøit od sloves køièet, stát, pøistát, leet,
snìit.
Ve cvièení 2 dbá vyuèující na to, aby áci k jednotlivým slovesùm vytváøeli náleité tvary (od vytrhat vytrhán, nikoli vytren  tvar k dokonavému
vytrhnout). To platí i pro nìkterá dalí cvièení.
výkresy jsou narýsovány, rozsápány vlky, vytrhány i s koøeny, lístky byly vyprodány, není urèen, byla pøikryta, vzornì uklizeny, popsány èásti, nebyly
obnoveny, øádnì vyznaèeny, byli vylouèeni
Cvièení 3: Dvojice vìt mùe uèitel napsat na tabuli a vést áky k tomu,
aby se sami pokusili zformulovat, jak se zvratné pasivum tvoøí. Závìry si pak
porovnají s tím, co je uvedeno v pouèení.
Ke cvièením 4, 5, 6: Tato cvièení by rozhodnì nemìla být hodnocena
známkami. Jejich úèelem je, aby áci pochopili, kdy je vhodnìjí pouít jednu a kdy druhou formu. Dnes se toti stále èastìji uívá opisné pasivum tam,
kde bychom oèekávali zvratné (napø. je uvaováno). Takové uití nelze hodnotit za chybné, pouze jako ménì vhodné. Doporuèujeme, aby alespoò cvièení 4 uèitel probral v hodinì. áci by mìli volbu pasivního tvaru zdùvodnit. Cvièení 5 je dobré øeit ve spojitosti s uèivem o pøísloveèném urèení
prostøedku a pùvodce dìje. Jestlie je toti vyjádøen pùvodce dìje, uívá se
opisné pasivum.
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Cvièení 4: se uzavírá, bude zavøena, se zamykají, byly zamèeny/zamknuty, se pøesouvá, se zamítá, bylo pøerueno, se vysvìtlilo, bylo operováno,
bude uveden, je zakázán
Pro bystré hlavy
Vìta jednoznaèná není. Vinou slovosledu mùe být interpretována i tak,
e jde o obchod, ve kterém se prodávají psi. Lze áky vyzvat, aby slovosled
upravili. (Napø.: Do obchodu je vstup se psy zakázán.)
Cvièení 5: V televizi se vysílá nový seriál. V èervnu se definitivnì rozhodne o vítìzném návrhu. Dvùr Králové byl zaloen roku 1270 Pøemyslem
Otakarem II. Nai hráèi nebyli dosud nikým poraeni. Vzorek se nejprve
vysuí a poté se slisuje. Tento gól byl nakonec rozhodèím uznán. Návrh
nebyl zamìstnanci pøijat. V nìkterých podnicích se omezuje výroba. Jana
byla zvolena kapitánkou drustva. V tomto týdnu se v kinu promítají úspìné èeské filmy. Døevìné trámy byly napadeny èervotoèem. V mnohých
knihovnách se roziøují internetové sluby. Vìøíme, e byl vybrán nejlepí
návrh.
Cvièení 6: Jako dalí úkol lze zadat, aby áci nalezli vìty, v nich by uití
zvratné formy zmìnilo význam. (Lanovka byla na chvíli zastavena. ✕ Lanovka se na chvíli zastavila. áci byli rozdìleni do tøí skupin. ✕ áci se rozdìlili
do tøí skupin.)
V sezonì se konají i noèní prohlídky zámku. Druhá vìta bez úpravy. Tento
poøad se vysílá kadou nedìli. Pro vechny úèastníky zájezdu se chystá pøekvapení. V jednání se bude pokraèovat odpoledne. Jetì není schváleno,
zda se bude stavìt dalí nákupní centrum. Dnes se probíralo nové uèivo.
Hlasy se sèítaly ruènì, nebo sèítací program se porouchal. Dalí vìty bez
úpravy.
Cvièení 7: Zvratná podoba slovesa vyjadøuje rod èinný v tìchto vìtách:
Po prudkém deti se hladina øeky zvýila o metr. Stromy se ve vìtru mírnì
pohupovaly. Letadlo se zøítilo v obtínì dostupném terénu. Hodinky se mi
zpozdily o deset minut. Jak se vám v naem kraji líbí? Ve vìtì Dveøe se za
ním zabouchly nelze pasivní význam zcela vylouèit, ale pro vyjádøení toho,
e nìkdo za dotyèným dveøe zabouchl, by byl bezesporu zvolen jiný zpùsob
vyjádøení.
Pracovní seit str. 1819
Cvièení 1. a): Slovesa jsou slovní druh ohebný, èasují se.
b) Vyjadøují osobu, èíslo, èas, zpùsob a rod (vid).
c) Rozliujeme slovesný zpùsob oznamovací, rozkazovací a podmiòovací.
d) Slovesný rod je èinný a trpný.
Cvièení 2. a): Tvary sloves, které vyjadøují budoucnost, jsou: vrátím se,
umyje si, pùjdu, uváíme, ponesu.
b) Náleité tvary infinitivù: vrátit se, vracet se, umývat si, umýt si, chodit,
jít, jít, uváit, uvaovat, nést.
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Cvièení 3: Po transformaci budou uvedené vìty znít: V nìmèinì se budeme uèit tvoøit minulý èas. Dnes nemá èas. Rychle se oblékají. Vezmi si
jetì kousek dortu! Urèitì bychom si to koupili. Dopis bude napsán na
poèítaèi.
Ve cvièení 4 vyjadøují trpný rod tyto tvary: byli jsme pøekvapeni, se nevidí, se píe, byl postaven, se staví (nové rodinné domky), mluvilo se.
Cvièení 5 pìstuje jak schopnost logického uvaování, tak i dovednosti
pravopisné: Veèer se vdycky rychle setmìlo. U sis na nic nevzpomnìl?
Domnívali se, e to byla pravda? Vemu jsme u rozumìli. Nesmìli jsme mluvit nahlas. Francouzsky jsem bohuel neumìl, nedorozumìl jsem se. Urèitì
na to zapomnìl. Po koupeli vám ple zjemnìla. Nad námi strmìl vrchol hory.
Pøipomnìl nám, co jsme mìli dìlat.
Obdobné cíle vèetnì dovednosti uívat spisovné tvary sleduje cvièení 6:
Radìji mi pomoz. Oblec se teple. Nepovìz o tom nikomu. Pozvìte dalího.
Pøihlas se do krouku.
Nároèné na logické uvaování je zejména cvièení 7.
1. Sloveso je ve tvaru mnoného èísla, nikoli jednotného; nejedná se o rod
trpný, nýbr èinný.
2. Sloveso je ve tvaru rodu èinného.
3. Nejde o zpùsob rozkazovací, nýbr oznamovací, sloveso vyjadøuje èas
budoucí.
4. Slovesný zpùsob je podmiòovací.
Jestlie se áci ji seznámili s kategorií vidu, je moné vude toto urèení
doplnit (v první vìtì je uito sloveso nedokonavé, v ostatních vìtách jsou
slovesa dokonavá).

Pøíslovce
Tento slovní druh áci znají ji z niích roèníkù. Zde se jim dostává komplexní pouèení, vèetnì tvoøení a stupòování. Na rozdíl od pøídavných jmen
je okruh pøíslovcí, která se bìnì stupòují, omezen.
Cvièení 1: V èásti a) se zamìøujeme na poznávání pøíslovcí a jejich klasifikaci podle významu. K øeení: Za pøíslovce èasu budeme povaovat slovo
ráno. V daném kontextu je nahraditelné synonymním pøíslovcem zrána
a nelze jej blíe urèit pøívlastkem (co je základní vlastnost podstatných
jmen).
ráno  pøísl. èasu, astnì  zpùsobu, vesele  zpùsobu, veobecnì  zpùsobu, okamitì  èasu, kolem  zpùsobu, velmi  míry, poblí  místa, nahoøe 
místa, odsud  místa, daleko  místa, pomalu  zpùsobu, pøesnì  míry, nejprve  èasu, rychle  zpùsobu, dost  míry, vzruenì  zpùsobu
b) Slova kolem, poblí  mohou být i pøedlokami. ákùm lze uloit, aby
jmenovali dalí výrazy, které mohou být jak pøíslovci, tak pøedlokami,
a uili je ve vìtách.
c) Význam podstatného jména hangár  hala pro letadla.

43

MP CJ7 ZS_tisk.p65

43

1.2.2010, 13:10

d) Protoe autorem je Anglièan, jde patrnì o anglickou míli = 1,6 km;
námoøní míle je 1,85 km (ètvrt míle je tedy 400 m).
Cvièení 2 a 3 lze vyuít pro skupinovou práci.
■

TVOØENÍ PØÍSLOVCÍ
Z pøíslovcí utvoøených z pøídavných jmen je tøeba vìnovat soustavnou
pozornost tìm, u nich se áci rozhodují o psaní -mì ✕ -mnì a -n- ✕ -nn-,
z ostatních pøísloveèným spøekám. Stanovit, kdy jednotlivá spojení máme
chápat jako pøísloveènou spøeku a kdy ne, je mnohdy velmi obtíné, a proto by do hodnotících prací mìly být dávány jen výrazy, které uèitel s áky
probral. Toté platí i o dvojicích spojení, kdy jedno lze napsat dohromady
a druhé zvlá a mezi obìma je významový rozdíl. Zvlátì obtíné bývá rozliit dvojici pøi tom a pøitom. I mnozí dospìlí tápou u dvojic na to  nato, za to
 zato (velmi èasto se vyskytuje nesprávné psaní mít zato). Uèitel by mìl upozornit na to, e zvlá se píí výrazy na shledanou (na vidìnou, na slyenou),
na rozdíl od, v podstatì, v poledne, v èele. Jde o spojení, která lze stále èastìji
vidìt napsaná dohromady, tato podoba vak dosud kodifikovaná není.
Cvièení 1: Odùvodnìní vede áky k tomu, aby pochopili, e má-li pøídavné jméno pøed koncovkou jen -m-, píe se -mì (soukromý  soukromì), má-li
-mn-, píe se -mnì (tajemný  tajemnì). U pøíslovce rozumnì je uiteèné zeptat se, jak se píe pøíbuzné sloveso (jeho infinitiv a pøíèestí minulé) a proè
(rozum + -ìt, stejnì jako napø. stav + -ìt).
soukromì, tajemnì, jemnì, nevìdomì, dojemnì, písemnì, zøejmì, významnì,
temnì, rozumnì, støídmì, pøíjemnì, skromnì, samozøejmì, strmì, ohromnì
Cvièení 2 a 3 mají charakter kreativní. Zejména cvièení 3 provìøuje znalost slovní zásoby a ukazuje, e výbìr synonym ke konkrétnímu výrazu je
závislý na významu spojení:
neobyèejnì  velmi, náhle  neoèekávanì, nenadále, naráz  najednou, lehce (poprchávat)  trochu, lehce (obleèeni)  málo, lehce  snadno, stále 
poøád, u  ji, marnì  bezúspìnì, zbyteènì, bezvýslednì, obèas  nìkdy,
málokdy  zøídka, navzdory  naschvál, úmyslnì
Substituèní cvièení 4 má mj. ákùm ukázat, která pøídavná jména (ve spojení s podstatným jménem) a pøíslovce si významovì odpovídají: pomalým
krokem  pomalu, do dneního dne  dodnes, dosud, bez hnutí  nehnutì, na
to místo  tam, na toto místo  sem, z tohoto místa  odsud, odtud, na tom
místì  tam, z toho místa  odtamtud, na tomto místì  odsud, odtud, ze vech
míst  odevad/odevud, v té dobì  tehdy, v této dobì  teï
Cvièení 5: plavky v celku, vcelku (celkem) se vydaøil; hned nato (poté),
na to jsem nedokázal odpovìdìt; zpravidla (vìtinou) odjídíme, výjimka
z pravidla; byl zèásti (èásteènì) vykácen, z èásti jídla; co se pøihodilo potom
(poté), nic mi po tom není; pøijï naveèer (kveèeru), vzpomínáme na veèer
Cvièení 6: úèinnì, línì, souhrnnì, nenucenì, nestrannì, jedinì, dennì,
pohodlnì, plynnì, nevinnì, slanì
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Do tohoto cvièení byly zaøazeny pouze tvary 1. stupnì. Jestlie se v nìm
píí dvì -n-, píí se i ve 2. a 3. stupni, proto je mono toto cvièení vyuít pro
procvièení stupòování pøíslovcí. Úkol mùe znít: Vyberte z cvièení pøíslovce, která se dají stupòovat, a uveïte tvary 2. a 3. stupnì (úèinnì  úèinnìji 
nejúèinnìji, línì  línìji  nejlínìji, souhrnnì  souhrnnìji  nejsouhrnnìji,
pohodlnì  pohodlnìji  nejpohodlnìji, plynnì  plynnìji  nejplynnìji, slanì  slanìji  nejslanìji)
Pro bystré hlavy
sladko, sladce  sladko se uívá jen omezenì, a to pouze ve významu ,pøíjemnì, mile: bylo mu sladko naslouchat... nebo ve spojení s pøedlokou na
(pirohy se dìlají i na sladko, lze psát i nasladko); sladce  lze uít ve vech
významech: je mi sladce, sladce nahoøklá chu;
vysoko, vysoce  vysoko se vztahuje k velké výce: skoèit vysoko, vysoko
nad zemí; vysoce se uívá pouze ve významu ,velmi: vysoce úèinný;
nízko, nízce  nízko se vztahuje k malé výce: nízko nad zemí, nízko umístìný; nízce se uívá ve významu ,patnì, hanebnì, podle: zachovat se nízce;
lehko, lehce  jsou synonyma: to se lehko/lehce øekne, jen ve spojení
s pøedlokou na je nutné zvolit lehko (vyli jsme si ven na lehko/nalehko);
draho, draze  jsou té synonyma, ale jejich uití ovlivòuje kontext, napø.
ve spojení se slovesem platit a se slovy odvozenými se uívá draze: za to se
musí draze platit, draze zaplacená dovolená; podoba draho je obvyklá ve
spojení se slovesem pøijít: Dovolená nás pøila draho, v ustáleném spojení
to ti/vám pøijde draho.
Pokud mají áci k dispozici internet, mohou sami vyhledávat jednotlivé
dvojice a pokouet se stanovit, zda jsou významovì totoné, nebo ne, zda
jejich uití ovlivòuje sloveso / pøídavné jméno, ke kterému se vztahují, atp.
Cvièení 7: Hodiny jdou napøed. Hodiny se pøedcházejí.  Promluvil velmi neastnì. Promluvil nevhodnì, tak, e posluchaèi byli jeho slovy pøekvapeni, jeho slova v nich vzbudila úas, podiv, rozhoøèení atp.  Mìl hluboko
do kapsy. Mìl málo penìz.  Nosí hlavu vysoko. Je pyný.  Jsme z toho
vichni namìkko. Jsme z toho vichni dojatí.  Je mi lehko u srdce. Jsem spokojený, nemám ádné problémy, je mi dobøe.  Øekni svùj názor pøímo. Øekni, co si opravdu myslí.  Sem tam se mi to podaøilo. Obèas se mi to podaøilo.  Jsi úplnì mimo. Neví, co se dìje, o èem je øeè atp.  Celou dobu
mluvil øeèník spatra. Øeèník mluvil bez pøípravy.  Vìci naházela do taky
halabala. Vìci naházela do taky ledabyle, jednu pøes druhou.  Mermomocí chtìl jít s námi. Za kadou cenu chtìl jít s námi.  Vy jste se doèista zbláznili. Vy jste se úplnì, zcela zbláznili.
■

STUPÒOVÁNÍ PØÍSLOVCÍ
Stupòování pøíslovcí není tak bìné jako stupòování pøídavných jmen a je
daleko pravidelnìjí. Za pozornost stojí  vyjma nepravidelného stupòování
nìkolika pøíslovcí (zle  hùøe...)  to, e si ne vdy odpovídají tvary 2. stup-
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nì pøídavných jmen a pøíslovcí: levnìjí  levnìji, køehèejí  køehèeji, ale
kratí  kratèeji.
Cvièení 1: nejsladèeji, øidèeji, radìji, kratèeji, drá(e), nejvý(e), blí(e),
pomaleji, nejní(e), lehèeji, nejlépe, hùøe, prudèeji, íøe, hloubìji, ménì bývá
nìkdy víc(e), nejdál(e)
Cvièení 2: nejpodrobnìji, severnìji, døív(e), tieji, nejlépe, nejblí(e), nejdrá(e), jemnìji, nadìjnìji, hùøe, nejní(e)
Jak u cvièení 1, tak 2 lze i zadat, aby áci napsali základová pøídavná jména, od nich uvedená pøíslovce byla utvoøena, a tvary 2. stupnì.
Pro bystré hlavy
Pøíslovce brzièko, stejnì jako malièko, kratièko, bylo utvoøeno od slovotvorného základu brz pøíponou -ièko.
Ovìøte si, jak jste zvládli látku v této kapitole
Jedním z dùleitých poadavkù Rámcového vzdìlávacího programu je to,
aby se áci nauèili hodnotit vlastní práci, vytváøeli si reálný obraz o svých
schopnostech a znalostech a nauèili se chápat pøípadný nezdar jako podnìt
pro nápravu. Dosaení tohoto cíle chce rovnì  vedle úkolù v pracovním
seitì  napomoci zaøazení otázek na konci kadého oddílu v uèebnici, jejich zodpovìzení mùe být pro áky jistou orientací, jak danému uèivu porozumìli a do jaké míry dokáí nabyté poznatky aplikovat prakticky.
K nìkterým bodùm:
1. Podstatná jména nejsou vdy stejného rodu v èísle jednotném a mnoném. Pøíkladem mohou být slova jako dítì (stø.) ✕ dìti (en.) nebo kníe
(mu.) ✕ kníata (stø.). Rodové zaøazení naznaèí shoda s pøídavným jménem v postavení pøívlastku a slovesný tvar v pøísudku v minulém èase.
2. Nìkterá podstatná jména (napø. hromadná, látková, nìkterá abstrakta)
mají pouze tvary jednotného èísla, jiná (napø. podstatná jména pomnoná) jen tvary èísla mnoného.
3. Rodovost podstatného jména Stáòa poznáme nejlépe podle tvaru 3. nebo
6. pádu: Stánì, Stáòovi.
4. Výhodnìjí jsou tvary zájmenné (Krauseho, Krausemu), z nich poznáme, e vlastní jméno má v 1. p. podobu Krause, nikoliv Kraus.
6. Dbáme, aby tvary dvojného èísla byly uity pouze ve významu tìlesných
orgánù (støíhá uima, koulí oèima, mrská nohama, tleská ruèièkama).
8. Pøídavná jména nemají stejný význam: je schopen  mùe ✕ je schopný
 má øadu vlastností potøebných k vykonávání nìèeho; nebyli jsme mocni  nemohli jsme ✕ byli mocní  mìli velkou moc.
9. Rod a èíslo získává vztané zájmeno podle podstatného jména, které zastupuje, pád je daný jeho postavením ve vìtì vedlejí.
11. Jestlie je ve vìtì uito sloveso ve tvaru èinného rodu, je èinitel v postavení podmìtu vìty; jestlie je sloveso ve tvaru trpného rodu, èinitel nikdy v postavení podmìtu vìty být nemùe.
12. Vechna pøíslovce stupòovat nelze.
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Pracovní seit str. 20
Ve cvièení 1. a) je nutno krtnout slova ohebná, nemùeme (je stupòovat).
b) postupnì doplníme (pøíslovce) èasu, zpùsobu, místa, míry a pøíèiny.
Pøíkladové vìty ve cvièení 2 mohou být: Jdeme po schodech nahoru. Praotec Èech vystoupil na horu Øíp.  Podaøilo se to jen zèásti. Z èásti tìsta
vyválíme placku.  Napøed pùjdu k Martì, potom teprve domù. Po tom se ti
zastesklo?  Jsem nemocná, proto nemùu do kina. Pro to nedorozumìní se
u netrápím.
Cvièení 3 se zamìøuje na procvièování pravopisu: Tváøí se tajemnì. Soukromì se uèí francouzsky. Chová se stále tak svéhlavì? Vìdomì by urèitì
nikdy nelhali. Je vestrannì vzdìlaný. Veèeøeli jsme støídmì. Ta strouhanka
je jemnì umletá. Vichni odpovídali plynnì a pohotovì. Bohuel neumím
rusky.
Pravopisné uèivo je vhodné spojit s poznatky o tvoøení slov. Pravopis vìtiny uvedených pøíslovcí lze odùvodnit na základì jejich odvozování z pøídavných jmen: tajemnì  tajemný; soukromì  soukromý; svéhlavì  svéhlavý; vìdomì  vìdomý; støídmì  støídmý; jemnì  jemný; pohotov + ì 
pohotový. Slovo vestrannì je odvozeno od pøídavného jména vestranný.
To samo je utvoøeno skládáním (ve + stranný); pøídavné jméno stranný
vzniklo odvozováním pomocí pøípony -ný od základového slova strana. Slovo plynnì je odvozeno k pøídavnému jménu plyn/ný. Slovo rusky je odvozeno k pøídavnému jménu ruský, které vzniklo odvozováním pomocí pøípony
-ský ke slovu Rus (pøi spojení se vytvoøil tzv. uzel, v písmu ke zdvojení písmen nedochází).
V cvièení 4 je nutno podtrhnout tato slova: potom, nejdøív, pak, náhle,
rychle, seshora, nesmírnì, poøád, tak, stále, usilovnì, nakonec.
▼

Text je opìt mono vyuít k vestrannìjímu opakování.
1. Pokuste se s pomocí Pravidel èeského pravopisu vysvìtlit psaní slova seshora. (Jde o pøísloveènou spøeku utvoøenou pomocí pøedloek se, s; tyto
pøedloky je moné uít i v 2. pádì, jestlie vyjadøují smìr shora dolù.)
2. Vyhledejte slovo sloené a uveïte, které morfémy jsou v nìm koøeny. (nerovnomìrných; -rov-, -mìr-)
3. Utvoøte alespoò jedno slovo sloené, v nìm bude jeden z koøenù lid. (lidumil, liduprázdný, lidorout)
4. Které slovo v textu je pøíbuzné se slovem proud? (nejprudí)
5. Vyhledejte vechna zájmena a urèete jejich druh. (mnì  osobní, její  pøivlastòovací, ve  neurèité, nìkteøí  neurèité, kadý  neurèité, se  osobní zvratné; není vak nutné ho urèovat, to  ukazovací)
6. Které mluvnické významy jsou u vech sloves v textu stejné? (Vechna
slovesa vyjadøují èas minulý, zpùsob oznamovací a jsou v rodì èinném.)
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Pravopis
Cvièení zaøazená do tohoto oddílu jsou opìt urèena k prùbìnému opakování bìhem celého kolního roku.
■

P S A N Í i/y, í/ý
Cvièení 1. a): vihat bièem, byli jsme nabiti vzruením, poslední zbytek
sil, pøibít litu, rozbitý talíø, ubíhající krajina, iroká nabídka pobytových
zájezdù, bobøi jsou býloravci, narychlo sbitá lavice, nabyté informace, zbývající èást, lístky bylin, bílý límeèek, luèní kobylky, nezbytná práce, vyhloubit jamku, hbitý jazyk, dobít si kredit, neobydlený byt, oblíbil si mì, nabitý
rozvrh, zabít èas
b) umìlá líheò, neklidné místo, líèení zajímavých pøíhod, blýsknout se
znalostmi, bezvýznamné malièkosti, sklíèený pohled, èerstvì vylisovaný
mot, uschlý liejník, oblýskané knoflíky, splývavá èerná suknì, umlít kávu,
uplynulé období, sklizeò obilí, vùnì konvalinky, nìkolik klisen, vyschlá sliznice, pøisáté klítì, slièná princezna, blikající svìtlo svíèky, motýl liaj
smrtihlav
c) vysoké kmitoèty, mít smysl pro humor, podemílat pùdu, hmyzí bodnutí, zaèalo se stmívat, mihotavé svìtlo, vysoké mýtné, nesrozumitelná vìta,
vysmýèit pavuèiny, míøit mimo, nevydaøený výmyk, dlouze pøemítat, roztomilá zvíøátka, my za to nemùeme, zbyteèná námitka, tropit povyk, jemné
chmýøí, místní vývìsky, vyvinutý prùmysl, vysoký komín, bez pobízení umýt
nádobí
d) pichlavé bodliny, pyl lísky obecné, tøpytivý plíek, tvrdoíjnì zapírat,
tupá pila, píchnout se o trn, pièaté drápy, velká pýchavka, opylované kvìty,
spínací pendlík, písèité dno, vysoký pisklavý hlas, stopy po kopýtkách, lyaøská èepice, známí spisovatelé, oblíbený èasopis, obývat vilu, zpytavý pohled, klopýtat mezi paøezy, pøepínat programy, popínavé víno, upilovaný
zámek
e) pravidelné posilování, sípavý hlas, mùj synovec, èerstvá syrovátka, pøesýpací hodiny, pøesít mouku, vyhasínající kamna, sychravý listopad, sbírat
syrovinky, sivá holubice, zasytit se ovocem, silný proud, zasít bylinky, nepøepínat síly, usychající výhonky, tekutý zásyp, oxid siøièitý, masité pokrmy, syslí mláïata, obalit maso v sýrovém tìstíèku, krmítko pro sýkorky
f) výrazné hlasy, hnízdo vystlané jehlièím, nerozvinutý list, pøevislé skály,
vymyslet si výmluvu, svit vycházejícího mìsíce, výèitky svìdomí, rozviklaná
idle, nový vypínaè, vánoèní zvyky, závin s rozinkami, vydatný obìd, umivá
vína, nácvik lidových písní, výivné potraviny, svinutý papír, nalíèená víèka,
lidé závislí na drogách, zapálit svíèku, visutý most, obvinìný èlovìk, vynikající výkon
g) mizivé ance, pøezíravý pohled, neziskové organizace, jazyková uèebna, uvidíme se pozítøí, tato rostlina se nazývá rozrazil, blíí se zima, mrazivé
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poèasí, pøevzít dopis, plazivý pýr, prozíraví politici, bezinková áva, nezitná pomoc, vyzývat k pozornosti, vymìnit zip, zkazit výkres
Cvièení 2. a): Kuchaøka píchala do peèenì velikou vidlièkou. Oba chlapci se mi okamitì zalíbili. Obyèejná cihláøská hlína se vypaluje doèervena.
Na východì se jetì blýskalo. Pro lidi, zvíøata i rostliny je nezbytný vzduch.
Vechno se proti nám spiklo. Ocitli jsme se na vyhøáté mýtinì. Malý Mía
hloubil do písku tunel. Bøeèan popínavý je zelená bylina. Dìti pobíhaly
v lijáku. Venkovní plísnì se vyskytují od jara do podzimu. Na pinavì bílé
omítce byl neèitelný nápis. Z klidu nás vyruilo zapískání. Víèko konzervy
bylo pinavé. Nae vystoupení se blíilo.
b) Pes napínal øemínek a vyplazoval jazyk. Honza pøibil tabulku ke sloupu. Balvany se nebezpeènì viklaly. Silnice vedla a na nejvyí kopec. Zbynìk zalézá do spacího pytle jako hlemýï do ulity. Vìtve se zmítaly v proudech vody. Høbitov byl neobyèejnì zpustlý. Konec liduprázdné ulice se
rozplýval v deti. Milan mìl na oblièeji èervenou vyráku. Výfukové plyny
zhorují kvalitu pylových zrn a ta snáze drádí sliznici. Výskyt obezity se ve
vyspìlých zemích neustále zvyuje. Výhrunì na mì zahrozil. Borovice vystøídal listnatý les s vysokými duby.
c) Z rozhlasu se linuly písnièky. Pøi cvièení nikdy nepøepínejte své síly.
Prudký lijavec se zmìnil ve vydatný dé. Známka z matematiky mi vloni zkazila vysvìdèení. Dnes jsme z pece vyndavali nae hlinìné výrobky. Provazy
visely na dvou skobách vbitých do trámù. Na vaøení jsou nejlepí keramické
nádoby, zcela nevyhovující je hliník. V patøe vily se rozsvítila svìtla. Za zavøenými dveømi se ozývaly koèky. Na dveøích visel vánoèní vìnec se stuhami. Podle pøedpovìdi poèasí má zítra svítit celý den slunce. Veverky zmizely
pod nízkými vìtvemi hustého mlází.
Cvièení 3: Nevysoké svahy údolí byly bohatì porostlé kokosovými palmami a mnostvím keøù. Dívky nosily na stoly obloené chlebíèky a mísy
cukroví. Baanti se iví hmyzem a semeny rostlin. Rohlíky byly ji za dva
dny pokryty plísní. Pískem vysypané cesty se v slunci tøpytily drobnými
hvìzdièkami. Hrdlièka má na krku tmavý prouek. Závodníci se blíili
k cíli. Mezi stromy jsme zahlédli zvlátní pohyby nìjakého zvíøete. Výstup
na vyhlídku nás unavil, a tak jsme se na chvíli svalili do trávy. K veèernímu
nebi zaèal stoupat modrobílý dým. Zastavili jsme se u Èertova mlýna. Venku svitìla vichøice, v jejích poryvech se koruny stromù na svazích za øekou hrozivì komíhaly. Mìkké sýry se vyrábìjí ze sladkého mléka pøidáním
syøidla. Gymnastky mìly za sebou nabitý den. Vlasy mi po umytí krásnì
vonìly.
■

P Ø E D P O N Y s-, zRozhodnì nepovaujeme za vhodné tato cvièení, ani by si je mohli áci
sami pøipravit nebo je s nimi uèitel probral, hodnotit známkami.
Cvièení 1: ztvrdlá hlína, zpùsobit kodu, shnilé jablko, stmelený kolektiv,
zplotìlý kámen, ztuhlý tuk, ptaèí zpìv, zpustoené stavení, zklamaný èlovìk,
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zbourat dùm, spálit døevo, zprovoznit dálnici, splaení konì, pøedstavení
skonèilo, velká ztráta, zpochybnit výsledek, tìká zkouka, zlevnìné zboí,
velká sleva, skomírající plamínek, zkazit dárek, spolknout sousto, zpestøit jídelníèek
Cvièení 2. a): dostat zprávu, zhlédnout nový film, smìna penìz, sbìh lidí,
svolat schùzku, sjednat smlouvu, slít vodu, zvolit kapitána, strhat plakát, sbít
rámy
■

PSANÍ SOUHLÁSKOVÝCH SKUPIN
Cvièení 1: rostlinná strava, bezcenná vìc, prosklené dveøe, úèinné látky,
plátìné aty, chránìná krajinná oblast, mikrovlnná trouba, kadodenní povinnost, vykotlaný paøez, holenní kost, sloní mládì, nejcennìjí známka,
nejètenìjí deník, slamìný klobouk, je nevinen, vraný kùò, stehenní sval, rané
baroko, havraní pírko, slunné poèasí, tváøit se nevinnì, planý poplach,
ochranný obal, hraný film
Cvièení 2: vykonaná práce, výkonný stroj, nae výkonnost, nejvýkonnìjí
poèítaè, výkonnostní rùst;
vykonaná  vykonán  vykonat  konat
výkonný  výkon  vykonat  konat
výkonnost  výkonný  výkon  vykonat  konat
nejvýkonnìjí  výkonnìjí  výkonný  výkon  vykonat  konat
výkonnostní  výkonnost  výkonný  výkon  vykonat  konat
Cvièení 3: nae domnìnka, støídmìjí veèeøe, vzpomnìl si na mì, nejpøíjemnìjí chvíle, promìnlivé poèasí, cizí mìna, uèit se soukromì, jednat nerozumnì, vzájemnì se poznat, rozkvetlá pomnìnka, nejjemnìjí vlákno, kromì mì, nejrozumnìjí øeení, domnìlý nepøítel, obèasná zapomnìtlivost,
výmìna známek, zøejmì to nevylo, tváøil se tajemnì, objemnìjí zavazadlo,
nejpøímìjí cesta
Cvièení 4: zatmìní Slunce, setmìlý les, ztemnìlý les, potemnìlé ulice; zemìtøesení, patné uzemnìní; vzpomnìl, opomnìl, rozumìl, pøipomnìl, zapomnìl

■

SOUHRNNÁ CVIÈENÍ
Cvièení 1: Lidé se sbíhali k ohni. Jindra se ztratil na rohu Máchovy ulice. Tyto byliny se sbírají na podzim. Pyly ztìují nìkterým lidem dýchání
a zpùsobují alergickou rýmu. Voda stékala po støee a pod okapem hloubila v písku mìlkou struku. Sport sbliuje lidi i národy. Petr spadl do potoka a kvùli silnému podchlazení skonèil v nemocnici. V objektu kromì jiných
vìcí shoøely i vzácné obrazy. Vstupenky byly podstatnì zlevnìny. Skokan
pøi pokusu o nový svìtový rekord tøikrát shodil laku. vestky na stromech
se scvrkly a zèernaly. Vechny pokusy o smíøení ztroskotaly. Za soumraku
skupinka opustila mýtinku, kde strávila celý den. Hrad po èase zchátral
a zpustl.
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Cvièení 2. a): Na stolku leí vyøezávaná døevìná krabièka. Veli jsme dovnitø postranními dveømi. Ranní slunce probleskovalo korunami stromù.
Soudce konstatoval, e dívka je nevinna. Pøi lyování jsem si poranila kolenní vazy. Pøi pìstování vinné révy hraje dùleitou roli i místní klima. ák
je povinen dodrovat kolní øád. Léèení je nejúèinnìjí, kdy je zahájeno
v raném stadiu nemoci. V rohu místnosti stojí hlinìné vázy zdobené bitevními výjevy. Ke dveøím sínì vede kamenné schoditì. Lvi jsou svou povahou
líná zvíøata. výkaèka provokuje slinné lázy k vìtímu vyluèování slin. Tato
agentura poøádá výmìnné pobyty pro mladé lidi.
b) role = úloha, klima = podnebí, stadium = vývojové období, fáze, etapa,
agentura = organizace, která 1. nìkoho zastupuje, 2. sbírá informace
Cvièení 3:
Mars
Ná soused v sluneèní soustavì je Zemi nejvíc podobný. Oproti naí planetì má asi polovièní velikost. Na jeden obìh kolem Slunce potøebuje dva roky.
Na Marsu je výraznì chladnìji ne na Zemi, prùmìrná teplota je 25 oC. Kvùli nízké gravitaci je jeho atmosféra velmi tenká.
Domnìnku, e na Marsu existuje ivot, vyslovil Amerièan P. Lowell. Soutìsky a pøíkopy, objevené ji v roce 1877, oznaèil za umìlé zavlaovací systémy. V roce 1976 vak sondy Viking nepøinesly poznatky o monosti vysoce
vyvinutého ivota na této planetì.
Cvièení 4. a):
impanz
impanz je lidoop s hmotností 3650 kg, s èernou srstí, vystouplými èelistmi, velkými oènicovými oblouky a s velkýma svìtlýma uima. impanzi
umìjí dokonale plhat, ale polovinu èasu tráví na zemi. ijí v afrických rovinných pásmech, nìkteøí i ve velkých výkách. impanzi erou vìtinou plody, ale i listí a kùru, nìkdy i maso. Termity a mravence chytají holemi nebo
stébly, stoèenými listy pijí vodu z dìr. Obvykle chodí po ètyøech, s plnýma
rukama po dvou. Ke spaní si stavìjí hnízda na stromech. ivot impanzù je
hlasitý, ale mírumilovný. Jakmile najdou potravu nebo objeví nepøítele, køièí a spoleènì ho porazí.
impanzi a gorily jsou lidoopi nejblíe pøíbuzní èlovìku. To by pro nás
nemìla být pohana, ale daleko více podnìt k jejich ochranì a obranì. Vechny druhy lidoopù jsou dnes pøísnì chránìny. Pokud ijí impanzi v zoologické zahradì, nesmìjí se zavøít jako jiná zvíøata a nechat o samotì. Se svým
oetøovatelem musí navázat nejuí kontakt. Zvlátì impanzí mláïata potøebují neustálou péèi.
b) nìkteøí  zájmeno vztané, to  ukazovací, nás  osobní, jejich  pøivlastòovací, vechny  neurèité, svým  pøivlastòovací
e) pohana = uráka, mezi výrazy obrana a ochrana velký významový
rozdíl není. Obrana je èinnost vedoucí k odvrácení nìjakého útoku (mnozí
áci budou znát pøedevím metonymický výraz, uívaný ve sportu: nae
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obrana se dopustila nìkolika hrubých chyb), ochrana  chránìní, metonymicky zaøízení nebo osoby, které nìco chrání.
Cvièení 5. a):
Vláknina je pøítel
Èást potravy, kterou sníme, se nestráví, ale vyluèuje se z tìla. Je to vláknina, kterou není organismus v tenkém støevì schopen rozloit, vstøebat
a vyuít jako zdroj energie. Dlouho se pøedpokládalo, e jde o zbyteèné látky, které èlovìk k výivì nepotøebuje. Potravináøský prùmysl vyvinul v minulém století veliké úsilí, aby potraviny zbavil nestravitelných souèástí. Cílem bylo nezatìovat trávicí trakt zbyteènou prací. Vechno muselo být
skvostnì bílé. Mlýny zaèaly oddìlovat zrna od slupek, ze kterých se staly otruby. Penice se takovým zpùsobem zmìnila na mouku nebo krupici, ve které zbyly jen sacharidy. Mnoho pøírodních potravin bylo pøepracováno na
bezcenné polotovary.
Rozvinuté státy vak zaznamenaly zvyující se poèet onemocnìní trávicího ústrojí, co donutilo vìdce, aby se zamysleli nad pøíèinami tohoto stavu.
Vimli si, e podobné problémy netrápí obyvatele Afriky a jihovýchodní Asie,
kde se takto mouka ani rýe nezpracovávaly.
A ve druhé polovinì minulého století vìdci pochopili, e tato onemocnìní jsou pøímým dùsledkem vylepování potravin. Vláknina se pak rychle
stala nedílnou souèástí naeho jídelníèku. Objevilo se celozrnné peèivo, zaèaly se prodávat otruby, vláknina se pøidává do jogurtu a dalích potravin.
b) peèivo
c) odpad pøi mletí obilí
d) hlavnì v zeleninì, ovoci, obilovinách, lutìninách
Ovìøte si, jak jste zvládli látku v této kapitole
Poznámky k nìkterým bodùm:
1. Písmena i/y oznaèují jednu hlásku, písmena í/ý také.
2. Souhláskovou skupinu -nn- píeme tehdy, jestlie slovo vzniklo odvozením
pomocí pøípon -ný, -ní ze základového slova, jeho koøen konèí na -n.
Pracovní seit str. 2122

Psaní i/y, í/ý
Cvièení 1 a 2 uvádíme v úplném znìní. Umoòujeme tím uèiteli, aby je
mohl pøípadnì okopírovat a rozdat ákùm ke kontrole. áci jsou tak vedeni
k peèlivosti, k dlouhodobìjímu udrení pozornosti a v neposlední øadì tímto zpùsobem usilujeme o pìstování schopnosti kritického ohodnocení vlastních výsledkù.
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Cvièení 1:
První noc na neznámém ostrovì
a) Troseèník vìdìl, e se u brzy zaène stmívat, a proto se zaèal rozhlíet,
kde by mohl bezpeènì pøespat. Na nocleh si vybral vysoký strom. Vyplhal
vzhùru a uvelebil se v silné vodorovné rozsoe.
Byl unaven, a pøece nemohl usnout. Hlavou mu krouily rozlièné mylenky, pøemýlel, kam ho nelítostný osud zavál. Klíila se mu víèka, avak nepohodlí na vìtvi mu nedalo spát. Kadou chvíli otvíral oèi a zaposlouchával se
do hlasù tmavého lesa.
Té noci hodiny míjely hlemýdím tempem. Mìsíc vyplul na oblohu a v jeho
svitu nabyly houtiny tváønost divoké krajiny.
b) Náhle zpozoroval nìjaký stín. Snad si s ním zahrávaly smysly a pøikazovaly mu vidìt a slyet neexistující vìci. Ale pøece se nemýlil! Pod ním se
ozval podezøelý ramot. Pøi pøedstavì elmy vzpínající se na kmen stromu
ho zamrazilo. V pravici svíral nù, naklánìl se, aby vypátral, co ho to vyruilo, ale vìtve mu zaclánìly výhled. Pod stromem byla tma jako v pytli.
A k ránu pøed východem slunce ho pøemohl spánek a on pøestal myslet
na nebezpeèí.
Cvièení 2:
Ve stepní divoèinì
a) Snìhu byla vude spousta. Svahy byly zaváty prudkou metelicí. V neproniknutelné vánici zmizely vechny vyvýeniny. Od té chvíle, kdy bouøe
pominula, se hory v dálce tyèily k nebi v ohromujícím tichu. A jedinì stále
neodbytnìji narùstající hukot helikoptéry, prodírající se v tuto veèerní chvíli
kaòonem k ledovcovému prùsmyku, mohutnìl, posunoval se blí a sílil kadým okamikem. Rachot a hømìní, násobené mezi skalami a roklinami mnohohlasou ozvìnou, se nesly nad vrcholy s takovou stralivou prudkostí, a se
zdálo, e staèí malièko a stane se nìco pøíerného.
b) A v jedné chvíli se to skuteènì pøihodilo; z vichry obnaeného srázu se
uvolnily tìké balvany a valily se dolù; nabíraly stále vìtí rychlost, zvedaly
za sebou prach, na úpatí prolétly porostem vrbièek a zastavily se a pøed
vlèím doupìtem, které si tu ediváci vybudovali pod skalním pøevisem pøikrytým vìtvemi vysokých, pichlavých keøù.
Vlèice uskoèila pøed lavinou, vtiskla se do hloubi rozsedliny a vytøetila
oèi. Pøiplazil se k ní i její druh a hlasitì zavyl. Brzy se vak uklidnil, kdy
vude zase zavládl bezhlesý klid pustiny. Pøiduenì zavrèel, aby tím vyjádøil
své dobré rozpoloení a ochotu se bezvýhradnì podøídit své druce. Starostlivì, láskyplnì ji svým irokým jazykem zaèal olizovat tlapy a hlavu. V tomto
páru byla ona vùdcem a on byl nezdolnou sílou, spolehlivì plnící její vùli.
Vlci se pøivinuli k sobì a usnuli.

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech
Cvièení 1 a 2 uvádíme v plném znìní (monost poøízení kopií slouících
k sebehodnocení).
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Cvièení 1. a):
Výlet na kole
Zkuste si jednou projet malebné Valasko. Je to kopcovitý kraj, který sahá
od Brumova a Valaských Klobouk pøes Vizovice a Zlín a ke tramberku
a jeho Trúbì.
Vae cesta mùe zaèít v Ronovì pod Radhotìm. Prohlédnìte si tam
slavný skanzen, zaloený u v roce 1925; ve støední Evropì je nejstarí svého druhu. Od sochy boha Radegasta se pak pøes Hostaovice a Straník
vydejte do Nového Jièína, kde sídlí továrna Tonak. Po cestì také narazíte
na nauènou stezku pojmenovanou po slavném hodslavickém rodáku, Frantiku Palackém. A kdy u jsme u tìch rodákù; ve zdejím kraji se narodilo
hned nìkolik velikánù, a proto nevynechejte Hukvaldy a Pøíbor. V Hukvaldech se narodil Leo Janáèek, významný èeský skladatel. K jeho nejznámìjím operám patøí Lika Bystrouka nebo Její pastorkyòa. A v Pøíboøe
zase navtivte rodný domek nejslavnìjího svìtového psychiatra Sigmunda Freuda.
b) Význam slova skanzen je ve Slovníku spisovné èetiny vyloen jako
muzeum s lidovou architekturou a zaøízením pod irým nebem.
c) Frantiek Palacký (17981876), pocházel z èeskobratrské rodiny. Studoval v Trenèínì a Bratislavì. Nejprve pracoval ve lechtických rodinách
jako vychovatel, pak jako archiváø u hrabìte Fr. ternberka. V roce 1848 byl
pøedsedou Slovanského sjezdu. Byl i významný politik  v 60. letech 19. století si pøedstavoval rakouskou monarchii jako souití rovnoprávných národù. ivotní dílo: Dìjiny národu èeského v Èechách i v Moravì.
Cvièení 2:
Kávovník arabský
Pravlast této rostliny bychom pravdìpodobnì museli hledat v dnení Etiopii, nìkde v provincii Kaffa. O její rozíøení se postarali Arabové, kteøí kávovník pøevezli pøes Rudé moøe na Arabský poloostrov do Jemenu. Kávovníku se tam daøilo a z jemenského pøístavu Mocca se kávová zrna vyváela do
mnoha zemí svìta. Dalí cesta k rozíøení pìstování kávovníku se otevøela
poté, kdy ho Holanïané zaèali pìstovat v jihovýchodní Asii, zejména v Indonésii. K opravdovému opanování svìtového trhu dolo poèátkem 18. století,
kdy kávovník arabský nael svou vlast v zemích Støední a Jiní Ameriky. Pøedevím Brazílie a pojem brazilská káva se staly znaèkou nejvyí kvality.
U nás v Evropì se íøila popularita pití kávy zøejmì z Turecka, kde byla ji
v roce 1554 v Caøihradu otevøena první kavárna. Za doby vpádù Turkù do
Evropy pøes Balkán a za Dunaj se s kávou seznámily i národy støední Evropy, Praané se vak setkali s novým nápojem a pozdìji. V roce 1714 si
v jednom domì na Malé Stranì otevøel první praskou kavárnièku jakýsi
Syøan Theodot z Damaku. Po poèáteèní nedùvìøe a ostychu si Praané brzy
na novinku zvykli.
První cvièení se mùe stát inspirací pro to, aby áci sami navrhli cyklostezku vedoucí jejich rodným krajem a podrobnì ji popsali.
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Nauka o slovì
Význam slov
Pouèení o významu slov patøí spolu s gramatickými výklady k nezbytným
èástem kadé jazykové uèebnice. Pochopení podstaty vìcných a mluvnických významù slov i rozdílù a souvislostí mezi tìmito typy významù pomáhá ákùm pochopit fungování slov pøi komunikaci (v textu) i jejich postavení v jazykovém systému, tedy ve vztahu k jiným jazykovým jednotkám
(morfémùm, vìtám).
Cílem této èásti uèebnice je objasnit funkci slov jako pojmenování (lexikální význam jako odraz objektivní, mimojazykové skuteènosti) a uvést jejich základní typy formální (pojmenování jednoslovná a víceslovná, sousloví) i významové (slova jednoznaèná, mnohoznaèná, metafory, metonymie,
synonyma, antonyma, homonyma) a dokumentovat stylové rozvrstvení slovní zásoby (slova slohovì neutrální a zabarvená, odborné názvy). Výklady se
opírají o výbìr stylovì rùznorodých textù a také úkoly k procvièování jsou
voleny se zámìrem ukázat rozrùznìnost pojmenovacích jednotek a naznaèit
komunikaèní funkce ovlivòující jejich pouití v daném textu. Zohlednìn je
také aspekt jazykového vývoje a s ním souvisící významové i stylové zmìny slovníku, zahrnuta jsou tudí i nová slova reagující na nejnovìjí pojmenovací potøeby.
■

S L O V O , V Ì C N Ý V Ý Z N A M S L O V,
SOUSLOVÍ A RÈENÍ
V této èásti uèebnice vedeme áky k pochopení funkce slov pojmenovávat jevy skuteènosti (formou jednoslovnou i víceslovnou) a k poznatku, e
pøitom zároveò nesou slovnìdruhové a gramatické významy.
V úvodním cvièení 1 opakujeme vydìlení (rozliení) slova ve vìtì a jeho
formální vlastnosti v psaném projevu: v prvním souvìtí úryvku je 14 èeských
slov, nejkratí je pøedloka v, nejdelí pøídavné jméno neviditelný. V psaném
textu je slovo grafický celek, úsek oddìlený od ostatních mezerami.
Vyhledáváním slov se shodným èi podobným a opaèným významem vedeme ve cvièení 2 áky k upevnìní pøedstavy o významových vztazích, do
nich vstupují slova ve slovní zásobì.
a) vykøiknutí, hrubì (mrzutì, nevrle), znièit, populární (povìdomý), rùzný
(rùznorodý, rozlièný)
b) umlknutí (ztiení), vlídnì (pøíjemnì, vstøícnì), spravit (opravit), neznámý (cizí), stejný (stejnorodý)
Cvièením 3 procvièujeme schopnost ákù pøesnì vyjádøit, co pojmenovává dané slovo. K øeení úkolu je lze motivovat praktickou potøebou být
správnì pochopen (napø. pøi komunikaci s nerodilým mluvèím èetiny).
strom  døevina s kmenem, která se nahoøe vìtví v korunu; nenápadný  ne-
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budící pozornost, nepozorovatelný; zakopnout  narazit nohou o nìco pøi
chùzi
Slovy nepojmenováváme izolovanì, ale zapojujeme je do vìt, a to podle
jejich gramatických a slovnìdruhových vlastností. Tyto vlastnosti opakujeme ve cvièení 4 a vyuíváme pøitom znalostí z tvarosloví.
a) straidlo  podstatné jméno, ohebné; proto  spojka, neohebné; bývá 
sloveso, ohebné; neobvyklého  pøídavné jméno, ohebné; vám  zájmeno,
ohebné; nikdo  zájmeno, ohebné; jedná se  sloveso, ohebné; první  èíslovka, ohebné; svùj  zájmeno, ohebné; pøi  pøedloka, neohebné; a  spojka, neohebné; velikostí  podstatné jméno, ohebné
b) straidlo  rod støední, èíslo jednotné, 1. pád
bývá  3. osoba, èíslo jednotné, èas pøítomný, zpùsob oznamovací, rod
èinný, vid nedokonavý
neobvyklého  rod muský neivotný, èíslo jednotné, 2. pád
vám  bezrodé, èíslo mnoné, 3. pád
nikdo  rod støední, èíslo jednotné, 1. pád
jedná se  3. osoba, èíslo jednotné, èas pøítomný, zpùsob oznamovací, rod
èinný, vid nedokonavý
první  rod muský neivotný, èíslo jednotné, 4. pád
svùj  rod muský neivotný, èíslo jednotné, 4. pád
velikostí  rod enský, èíslo mnoné, 2. pád
Cílem cvièení 5 a 6 je rozliit názvy jednoslovné a sousloví jako dva formální typy (zpùsoby) pojmenování jedné skuteènosti z objektivní reality.
Cvièení 5: koøenovník nenápadný (nadpøirozená bytost ijící v koøenech
stromù), bludný koøen (koøen, jeho pøekroèení zpùsobí podle lidové povìry
zbloudìní z cesty)
Cvièení 6: napø. køestní jméno, støední kola, mobilní telefon, jehliènatý
strom, tìký prùmysl apod.
Moné pøíklady utvoøených vìt: V rodném listu máme zapsané køestní
jméno a pøíjmení. Jeho bratr studuje na støední kole. K Vánocùm jsem dostala nový mobilní telefon. V tìch lesích rostou jen samé jehliènaté stromy.
Hlavním odvìtvím hospodáøství zemì byl tìký prùmysl.
Cvièení 7 upozoròuje na konkurenci paralelního jednoslovného a víceslovného pojmenování nìkterých skuteèností a procvièuje jazykový cit ákù
pøi rozliování stylové neutrálnosti (bezpøíznakovosti) a pøíznakovosti slov.
Stylovou pøíznakovost slov je tøeba vyuívat pøi vyjadøování v rùzných typech textù.
rozhlasový pøijímaè: rozhlas  spisovné, rádio  hovorové; tøídní kniha: tøídnice  hovorové; hráè hokeje: hokejista  spisovné; základní kola: základka  hovorové; továrna na automobily: automobilka  hovorové; tìlesná
výchova: tìlák  nespisovné; laserová tiskárna: laserovka  hovorové; zubní lékaø: zubaø  hovorové, zubák  nespisovné; vysoká kola: vejka  nespisovné; taneèní hodiny: taneèní  spisovné; uherský salám: uherák  hovorové
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Porovnáním slovních spojení s vyznaèeným slovem v uvedených dvojicích vìt vedeme áky k rozliení nìkolika samostatných vìcných významù
pojmenovaných za sebou (u volného spojení slov) a jednoho celkového významu (u sousloví) ve cvièení 8: sousloví  rodinný dùm, krátké vlny, zelený
èaj, výbuná látka, dopravní pièka, poèítaèová hra
Cvièení 9 je zamìøeno na protiklad pøímého a obrazného pojmenování.
Cílem je tedy rozliit, kdy se celkový význam spojení slov skládá z významù
jednotlivých slov (pøímé pojmenování) a kdy z nich nevyplývá (obrazné
pojmenování).
vzduné zámky = neuskuteènitelné, vysnìné pøedstavy, touhy (vzduný =
týkající se vzduchu, zámek = prostorná výstavná budova, nìkdejí lechtické sídlo)
slovo do pranice = výrok, jednání jako podnìt k nìèemu (pranice = expr.
rvaèka, bitka)
usnout/spát na vavøínech = ustrnout po úspìchu, spokojit se s ním (vavøín = keø s tuhými neopadávajícími listy, vìnec z jeho vìtvièek dìlaný pro
vítìze pùvodnì ve starém Øecku)
první vlatovka = èlovìk, vìc apod. jako pøedzvìst nìèeho (vlatovka =
pták se tíhlými køídly a s hluboce vykrojeným ocáskem)
trn v oku = pøekáka, nìco krajnì nepøíjemného (trn = døevnatý pièatý
výrùstek na nìkterých rostlinách, osten)
èíst mylenky = rozpoznávat, domýlet se, co si druhý myslí (èíst = vnímat zrakem nìco napsaného nebo vytitìného a vyrozumívat smysl toho)
zakopaný pes = skrytá hlavní potí, pøíèina obtíí, skrytý pùvod nìèeho
obtíného (pes = elma odpradávna ochoèená k lovu, hlídání apod.)
hlava na hlavì = velké mnoství lidí shromádìných v urèitém prostoru
tìsnì vedle sebe (hlava = horní nebo pøední èást lidského nebo zvíøecího
tìla)
hoøká pilulka = nepøíjemnost (událost, zpráva, nezdar, zklamání), která se
postieného dotýká zvlá nemile, trpce (pilulka = lék v podobì kulièky)
malovat èerta na zeï = strachovat se, mít velký a èasto neodùvodnìný
strach z komplikací, katastrofy apod. a zmínkami o nich (nechtìnì) strait
ostatní (èert = pekelná bytost v lidské podobì se zvíøecími znaky  rohy,
kopyty, ocasem)
hodit flintu do ita = podlehnout beznadìji, depresi, vzdát se, sklesle kapitulovat (flinta = hovor. puka, ruènice)
Cvièení 10 a 11 testují znalosti nìkterých bìných èeských rèení a vedou
áky k jejich uplatnìní ve vlastním projevu. Slouí nejen k obohacování
vyjadøovacích prostøedkù, ale i k rozvíjení obrazotvornosti ákù a lze jich
pøípadnì vyuít i ve slohové výuce.
Cvièení 10: sebrat svých pìt vestek = vzít si své vìci a odejít; jít, co noha
nohu mine = jít pomalu, loudat se; slyet trávu rùst = podezíravì zvelièovat
náznaky nìèeho, domnívat se víc, ne ve skuteènosti je; dostat se do úzkých
= dostat se do nesnází, problémù; mít pro strach udìláno = nebát se; mít na-
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mále = být velmi ohroen; vyváznout se zdravou kùí = uniknout nebezpeèí;
nechat si zadní vrátka (dvíøka) otevøená = nechat si monost ustoupit, uniknout, couvnout, odvolat, popø. vrátit se; mìøit dvojím metrem = být nespravedlivý; být v sedmém (jedenáctém) nebi = být astný; házet hrách na stìnu = pøesvìdèovat, snait se úplnì marnì a bez úèinku; jíst vtipnou kai =
být dùmyslný, dùvtipný a chytrý; nabírat vodu øeetem = snait se zcela bezvýslednì, marnì a dìlat zbyteènou, neúèinnou práci; nosit døíví do lesa =
dìlat zbyteènou, nepotøebnou práci, dìlat nìco nesmyslnì a rozhojòovat tak
to, co je hojné, nadbyteèné
Cvièení 12 navazuje na pøedchozí cvièení v motivaci k obraznému vyjadøování na základì vlastní pøedstavivosti ákù.
■

S L O VA J E D N O Z N A È N Á A M N O H O Z N A È N Á
V této èásti uèebnice se zamìøujeme na rozliování slov, která mají vdy
stejný, nemìnný vìcný význam, a slov pojmenovávajících rùzné významy
v závislosti na uití ve vìtì (v textu). Vedeme áky k pøemýlení o kontextech slov a o vztazích mezi slovními významy i o pøíèinách a výhodách, pøíp.
nevýhodách mnohoznaènosti.
Cvièení 1 poskytuje ákùm monost odvodit vìcný význam vybraného
slova z daného uití a porovnat jej se stejným nebo jiným moným významem (významy) ve vlastních vytvoøených textech.
èlovìk = 1. nejvyspìlejí ivá bytost se schopností práce, mylení a øeèi,
2. mu (èlovìk velké postavy), 3. hovor. blíe neurèená osoba, nìkdo, kdokoli (èlovìk by se z toho zbláznil!)
hlava = 1. horní (nebo pøední) èást lidského (nebo zvíøecího) tìla, 2. sídlo
rozumu, mylení, nadání, pamìti, vùle, èlovìk jako nositel tìchto schopností (spoèítat nìco z hlavy), 3. ivot (jde mu o hlavu), 4. èlovìk, jednotlivec
(spotøeba na hlavu), 5. kdo je v èele nìèeho, vedoucí osobnost (hlava státu),
6. vìc podobající se tvarem hlavì (høib s hnìdou hlavou), 7. kapitola (druhá
hlava stanov)
pokoj1 = klid (ít v míru a pokoji), pokoj2 = 1. obytná místnost, 2. souprava nábytku do pokoje (pokoj z jasanu)
brok = drobný (kulatý) náboj
chléb, hovor. chleba = 1. peèivo vyrobené z mouky, vody a kvasu (itný
chléb), 2. bochník nebo krajíc chleba (chleba s máslem), 3. hovor. zamìstnání, ivobytí (pøijít o chleba), 4. køest. náb. hostie (pøijímat chléb a víno)
støílet/støelit = 1. vypálit ránu ze støelné zbranì, vypálit, 2. støelnou ranou
zasáhnout nebo usmrtit, zastøelit, 3. (v míèových hrách a v hokeji) poslat míè,
kotouè na branku, 4. slang. prodat (støelit fotoaparát)
druhý = 1. øadová èíslovka k dvì (druhý v øadì), 2. jsoucí niího stupnì
(zboí druhé jakosti), 3. (èasovì) následující, pøítí, dalí (pøijít a druhý
den), 4. (z páru) opaèný, protìjí (pøejít na druhý chodník), 5. jetì jeden,
jiný (nìkdo druhý), 6. existující vedle základního, rezervní (druhé brýle)
Pouze jeden význam má jen slovo brok, ostatní jsou mnohoznaèná.
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Cvièení 2 procvièuje schopnost ákù vyjadøovat pøenesený význam slov
pomocí srovnání s jejich pùvodním významem. Cvièení lze opìt vyuít
k rozvoji vizuální pøedstavivosti ákù; mohou napø. nakreslit tvar pøedmìtù pojmenovaných nìkterými ze slov, aby si názornì uvìdomili základ obrazného pojmenování. Po objasnìní podstaty metafory a metonymie v této
kapitole se lze k tomuto cvièení k jejich rozliování vrátit (proto zde zároveò u pøenesených významù slov uvádíme, zda jde o metaforu, nebo metonymii).
kmen = 1. nerozvìtvená èást døevnatého stonku stromù (nesoucí korunu),
2. (v prvobytnì pospolném øádu) spoleèenství sloené z rodù, 3. rod, národ,
4. bot. zool. èást øíe rostlinné nebo ivoèiné zahrnující vývojovì pøíbuzné
tøídy, 5. jaz. èást slova, ke které se pøipínají koncovky  významy 25: metonymie
koøen = 1. podzemní èást rostliny (koøen stromu), 2. spodní èást nebo zaèátek nìèeho (koøen nosu, zubu)  metafora, 3. základní èást (koøen slova,
koøen matematické rovnice)  metonymie
list = 1. èást rostliny rozíøená do plochy a mající rùzné tvary, 2. (obdélníkový) kus papíru (k psaní, tisku apod.)  metafora
vìtev = 1. èást stromu nebo keøe vyrùstající zpravidla z kmene, 2. (paralelní) sloka, èást nìjakého celku (vìtev ropovodu, uèitelská vìtev  obor studia)  metafora, 3. souèást nìjakého spoleèenství, rodu, národa (slovanská
vìtev)  metonymie
kùra = 1. ochranná povrchová vrstva kmene nebo vìtví, 2. povrchová tuhá
vrstva (pomeranèová kùra)  metafora
Cvièení 3 v podstatì navazuje na pøedchozí cvièení, jde zde opìt o uvìdomování vizuálních souvislostí (podobností) pøedmìtù pøi jejich pojmenovávání.
mléèný chrup  podobnost barvy (bílá); stolièka  vnìjí podobnost tvaru: stolièka1 = nízké sedátko bez opìradla, malá stolice, stolièka2 = iroký
zadní zub; mandle  podobnost tvaru: mandle1 = semeno mandlonì (pochutina), mandle2 = lymfatická tkáò v nosohltanu (nosní, krèní mandle); hlemýï støedního ucha  podobnost tvaru s plem (nekem); oèní koule  podobnost tvaru s koulí
Na rozdíl od vizuálních souvislostí pøedmìtù pøi jejich pojmenovávání se
ve cvièení 4 zamýlíme nad vnitøními souvislostmi jevù, tedy nad abstraktnìjím typem obraznosti (metonymií): zuby moudrosti  tøetí stolièky vyrùstající a dospìlým lidem (nìkdy naráka na dospívání, dospìlost).
Metonymické pojmenování nejlépe rozliíme srovnáním s pouitím tého
slova v jeho základním, pøímém významu. K tomu slouí cvièení 5: Èekali
jsme na zastávce autobusu dvì hodiny  metonymie: pøenesení dìjového
významu zastavení èinnosti, dìje pro pojmenování místa. Po krátké zastávce na vrcholu hory jsme se vydali na zpáteèní cestu  základní (abstraktní)
význam (zastavení).
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Jak ti ubìhla vèerejí noèní hlídka?  základní dìjový význam (hlídání).
V dobì ohroení byly hlídky na hranicích zemì zesíleny  metonymie: pøenesení dìjového významu hlídání pro pojmenování jeho pùvodce  toho, kdo
hlídá.
U èerpací stanice jsme dokoupili motorový olej  základní význam. V hale
hotelu visel rozmìrný olej staré Prahy  metonymie: pøenesení pojmenování
prostøedku (materiálu) dìje na výsledek dìje (obraz).
Nai pøátelé bydlí na horské samotì  metonymie: pøenesení pojmenování vlastnosti (stavu) na jejího nositele (místo o samotì, oputìné). Ke konci
ivota zùstal zcela o samotì  základní (abstraktní) význam  pojmenování
stavu (být sám, osamocen, oputìný).
Porovnávali nápoje podle stupnì sladkosti  základní (abstraktní) význam
 pojmenování vlastnosti (sladký). Lékaø mu zakázal jíst sladkosti po dobu
nemoci  metonymie: pøenesení pojmenování vlastnosti na jejího nositele
(nìco sladkého).
Jaroslav Seifert se v mnoha svých básních vyznává z lásky k èeské zemi 
základní (abstraktní) význam  pojmenování vztahu, citu. K jeho velkým láskám patøí turistika  metonymie: pøenesení abstraktního významu citového
vztahu na jeho nositele (láska = milovaná vìc, pøedmìt, záliba).
Z Prahy do Brna vede nae hlavní dopravní tepna  dálnice D1  metonymie: pøenesení abstraktního významu na místo, kde se soustøedí provoz,
ruch. Tepny jsou cévy, které vedou krev smìrem od srdce  základní (konkrétní) význam  artérie
Cvièení 6 umoòuje ilustrovat pøípady bìných metonymických pojmenování u odborných názvù. Vyuíváme mezipøedmìtové vztahy a znalosti
ákù z fyziky. Mùeme jim zadat vyhledání pøíkladù v uèebnici fyziky,
v encyklopedickém slovníku nebo na internetu, a to napø. i formou soutìe
nebo kvizu. Viz napø.:
ampér, znaèka A  fyzikální jednotka elektrického proudu, magnetického
potenciálu a magnetomotorického napìtí, nazvaná podle francouzského fyzika A. M. Ampéra
ohm, znaèka Ω  fyzikální jednotka elektrického odporu v soustavì SI,
nazvaná podle nìmeckého fyzika G. S. Ohma
watt, znaèka W  fyzikální jednotka výkonu rovnající se práci jednoho
joulu vykonané za jednu sekundu, nazvaná podle britského fyzika J. Watta
Ve cvièení 7 rozíøíme výklad o metonymii poznatkem, e u ní mnohdy
dochází ke zmìnì pùvodnì abstraktního významu slova na význam konkrétní (od pojmenování dìje k pojmenování hmotného pøedmìtu). K tomuto závìru mùeme vést áky metodou indukce, tzn. po uvedení metonymických
významù je necháme pozorovat, co mají vechna metonymická uití spoleèného na rozdíl od vech pùvodních významù (pùvodnì: dìj ✕ metonymicky:
èlovìk, vìc apod.).
vláda (vládnutí) ✕ èlenové vlády (vystøídalo se nìkolik vlád); hloupost
(vlastnost) ✕ vìc, nesmysl (nakoupit zbyteèné hlouposti, øíkat úplné hlou-
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posti); nákup (nakupování) ✕ nakoupené zboí; vìzení (trest odnìtí svobody) ✕ vìznice (místo); pamì (schopnost uchovávat znalosti a záitky) ✕
odb. zaøízení k uchování kódovaných informací (pamì poèítaèe), pøíp.
(zprav. v mn. è.) vzpomínky (psát pamìti); víra (dùvìra, pøesvìdèení o nìèem) ✕ vyznání, náboenství (køesanská, katolická víra, pøestoupit na jinou víru); opora (podpora, posila) ✕ nìco, oè se lze opøít, nebo oè lze nìco
opøít (kostra je oporou tìla)
Cvièení 8 èásteènì navazuje na cvièení 6  i zde jde o pøíklady metonymických pojmenování utvoøených od vlastních jmen; postupujeme vak
opaènì a hledáme k zadaným názvùm tato vlastní jména.
damaek  látka s vetkaným lesklým vzorem pojmenovaná podle hlavního mìsto Sýrie Damaku, kde se nejdøíve vyrábìla
rentgen  pøístroj na prosvìcování hmoty, tìla aj. v lékaøství, prùmyslu
apod. nebo jednotka ozáøení (paprsky rentgenovými a gama), pojmenované
podle jejich objevitele, nìmeckého vìdce Wilhelma Conrada Röntgena
alzheimer  onemocnìní mozku pojmenované podle nìmeckého psychiatra Aloise Alzheimera, který je jako první popsal
diesel  technický slangový název pro Dieselùv motor, tj. naftový motor
zkonstruovaný nìmeckým vynálezcem Rudolfem Dieselem
sachr  druh èokoládového dortu nazvaný podle vídeòského cukráøe
Eduarda Sachra
■

SYNONYMA
Tato èást výkladù a cvièení má vést áky k posilování povìdomí o monostech èetiny vyjadøovat tý vìcný význam rùznými slovy a k hlubímu
chápání a pøesnìjímu odliování významových odstínù synonym. Cvièení
zároveò slouí k tøíbení jazykového citu ákù a lze je výhodnì propojovat se
slohovým uèivem.
Na úvod zopakujeme ve cvièení 1 vymezení synonym, které ji áci znají
z pøedchozích let výuky èeského jazyka: synonyma jsou slova, která mají
stejný (pøíp. velmi podobný) slovní význam, pojmenovávají stejnou skuteènost, patøí ke stejnému slovnímu druhu a v textu je vìtinou mùeme zamìnit. Pøíklady: nemoc  choroba, obrovský  ohromný, velikánský, hledìt 
dívat se apod.
Cvièení 2 vede áky k hledání synonym ke slovùm na základì jejich aktuálního významu ve vìtì. Dokládáme tím, jak je vìcný význam slova vázaný nejen na pojmenované skuteènosti, ale èasto i na kontext uití.
bìet  utíkat, klusat; chlapec  hoch, kluk; pilný  snaivý, pracovitý, pøièinlivý (student), naléhavý, neodkladný (telegram, balík); mylenka  pøemýlení (skrývat své mylenky), idea (slovanská idea), nápad, plán (mít dobrou mylenku); uhodit  udeøit, pratit, narazit, zasáhnout (blesk); loue 
kalu; prudce  pøíkøe, strmì, pøekotnì, silnì, mocnì, vznìtlivì, výbunì
Cvièení 3 navazuje na pøedchozí cvièení srovnáváním synonym mnohoznaèných slov; v daných spojeních tìchto slov nejprve áci rozpoznávají jed-
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notlivé vìcné významy a pak si uvìdomují rozdíly mezi nimi pøiøazováním
synonym, pro jednotlivé významy zpravidla odliných.
výrazné, ostré rysy oblièeje  obtíná, tìká, namáhavá práce  hluboký spánek; mít barevné pøedstavy  vyplnit nìkomu pøání, touhu  mluvit ze spánku, spaní; tlusté maso  znaèný, velký zisk  výrazné (silnì vyznaèené) písmo; nehlasitý, nehluèný zvuk  klidná ulice  málomluvný, mlèenlivý èlovìk;
málo prostoru  první poøadí, umístìní v závodì  zastávat vedoucí postavení, funkci v podniku
Cvièení 4 zahrnuje úkoly a zámìry podobné jako v pøedchozích dvou cvièeních (èást a), vede k roziøování slovní zásoby ákù (èást b, c) a porovnává synonymii slov s jejich významovou podobností, blízkoznaèností (èást d).
a) osada  mìsto, blízkoznaèná slova (osada = mení osídlené místo, èást
obce; mìsto = vìtí osídlené místo, správní, obchodní, prùmyslové a jiné
støedisko urèitého území); významovì obecnìjí pojmenování: obec = osídlené místo jako základní územní správní jednotka státu (vesnice, mìsto)
øíèka  potok (mení pøirozený vodní tok), øeka (vìtí pøirozený vodní
tok)  synonyma, rozdíl ve velikosti vodního toku (øíèka  zdrobnìlina
k øeka)
mluvit  drmolit  expr. rychle a nesrozumitelnì mluvit, slova blízkoznaèná, synonyma k mluvit  øíkat, povídat, hovoøit, dorozumívat se, vyjadøovat se
most  lávka = úzký mùstek pøes vodu, podobný význam, rozdíl ve velikosti mezi mostem a lávkou
b) malebná osada, hezká øíèka, kouzelná øeka, pìkný (slunný) den (srov.
krásná dívka  pùvabná, slièná apod.)
c) mohutný  velký, silný, rozsáhlý, ohromný, obrovský, mocný; vykutálený (expr.)  vychytralý, prohnaný, mazaný; proklatý (expr.)  zatracený,
zpropadený, zloøeèený
d) dupat = tìce, hluènì nalapovat; skákat = dìlat skoky, poskakovat 
blízkoznaèná slova;
hekat = expr. sténat, naøíkat; halekat = pokøikovat, povykovat; køièet =
vydávat køik, velmi hlasitì mluvit, volat; øièet = expr. vydávat pronikavé
zvuky, jeèet  blízkoznaèná slova (mají velmi podobný význam, nikoliv vak
shodný jako synonyma), rozdíl v intenzitì (síle) vydávaného zvuku, projevu
V souvislosti s probíráním synonymie jako vztahu mezi slovy se stejným
významem se cvièení 5 vrací k obrazným pojmenováním, která jsou svým
významem synonymní s pojmenováními pøímými.
øeka rozdìluje mìsto, jako emlièku rozdìluje rýha = rozdìluje na dvì
èásti (poloviny); pøirovnání
vykutálený rychtáø = prohnaný, mazaný, vychytralý; metonymie
lidé spustili náøek = zaèali naøíkat; metafora
èert mu to napískal = nemìl to dìlat; rèení
kluci jsou v prachu = kluci jsou pryè; rèení
Vaøeèky ani muk, Hrnce ani muk = vichni byli zticha, nikdo nic neøíkal;
rèení
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Cvièením 6 se áci procvièují ve srovnávání podobných, avak odliných
vìcných významù sloves a uèí se zobecòovat.
zpívat, køièet, tìbetat, pískat, chrochtat  význam: hlasovì (zvukovì) se
projevovat, vydávat, vyluzovat zvuk (u lidí  mluvit), nejsou to synonyma
(dalí slovesa: mít se, být)
Ve cvièení 7 se áci uèí ovìøovat synonymní platnost slov podle monosti
jejich zámìny v rùzných kontextech.
ovocnáø  sadaø: jsou vdy zamìnitelná, napø. zkuený sadaø/ovocnáø,
koupit ovoce u sadaøe/ovocnáøe (ovocnáø  døívìjí, døíve uívané)
vìnovat  dát  poskytnout: nejsou vdy zamìnitelná, srov. napø.:
vìnovat báseò pøíteli (= pøipsat), vìnovat kapitolu odbornému popisu
(= urèit)
vìnovat/dát knihu (= darovat)
vìnovat/poskytnout péèi nemocnému
dát kilo ovoce (= prodat), dát známku z matematiky (= ohodnotit), dát
dceru za enu (= provdat), dát si obìd (= objednat), dát výpovìï ze zamìstnání (= propustit), dát slovo (= slíbit), dát knihu na polici (= umístit), dát
branku (= vstøelit)
dát/poskytnout zprávu (= oznámit), dát/poskytnout pomoc
dým  kouø  èoud: nejsou vdy zamìnitelná, srov. napø.:
ranní kouø nad lukami (= pára), aty nasáklé kouøem
dým kadidla, tabáku
kraj zahalený do dýmu/do kouøe
dým/kouø/èoud z komínu, z cigarety, z lokomotivy
èoud ohnì, svíèky, strop zèernalý èoudem, hospoda plná èoudu; vytratit
se jako èoud (obecné: èmoud)
studený  chladný: nejsou vdy zamìnitelná, srov. napø.:
studená fronta (v meteorologii), studený obklad (= chladící), studená jídla, mísa, kuchynì (= nevaøená, syrová jídla), studené barvy (= pùsobící
chladnì), studený jako led
studená/chladná voda, poèasí, byt, polévka, kamna (= mající nízkou teplotu, opak teplý), studený/chladný rozum (= støízlivý, rozváný, neukvapený), studený/chladný tón, pohled (= neprojevující cit, zájem)
chladný pozorovatel (= nezaujatý), obecenstvo (= nejevící zájem)
budova  stavení  stavba  dùm: nejsou vdy zamìnitelné, srov. napø.:
budova koly
venkovské stavení/ dùm
hospodáøské budovy/stavení/stavby
výková, zdìná, panelová, tøípatrová budova/stavba/dùm
rodinný dùm, Bílý dùm (sídlo prezidenta USA), obchodní dùm, sebìhl se
celý dùm (vichni obyvatelé domu), paní domu
Cvièení 8 a 9 jsou zamìøena na poznávání slohových rozdílù mezi synonymy, na jejich spisovnost a nespisovnost.
Cvièení 8. a): èinák  hovor., spisovné, kráèet  kni., spisovné, futra 
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obecnìèes., nespisovné, almara  obecnìèes., nespisovné, enská  hovor.,
spisovné, mocný  kni., spisovné
b) èinák  èinovní dùm, kráèet  jít, futra  (dveøní nebo okenní) rámy,
almara  skøíò, enská  ena, mocný  velký, mohutný
c) byt  obecnìèes. bejvák, krabice  hovor. katule, natírat  náøeè. líèit,
shlíet  hovor. koukat, kbelík  obecnìèes. kýbl, oblastnì: belík, závin 
hovor. trúdl, peøina  náøeè. duchna, svatba  obecnìèes. veselka, nemocnice  hovor. pitál, brambory  náøeè. zemáky, seøizovat  obecnìèes. telovat, hudebník  hovor. muzikant, hanlivì umaø (pùv. potulný hudebník 
venkovtí umaøi)
Cvièení 9: propiska  hovor., odvìtit  kni., chorý  kni., finiovat  hovor., vatra  neutrální (= velký oheò rozdìlaný ve volné pøírodì), ekosystém 
cizí, odborné, prahnout  kni. (= touit, dychtit), muzika  hovor., kmet  kni.
(= staøec), hustý  hovor. (= skvìlý), flaka  obecnìèes. (= láhev)
Hovorová slova pouíváme v mluvených spisovných projevech, kniní
slova ve spisovných projevech psaných a oficiálních.
Cvièení 10 je obdobné pøedchozím dvìma cvièením.
Èást a) navíc vede k vyjadøování vlastních estetických proitkù z èetby
umìleckého textu, a lze ji tedy vyuít v návaznosti na literární výchovu. Èást
b) roziøuje uèivo o pojem personifikace; protoe bývají èasté v básnickém
textu, lze i zde vyuít mezipøedmìtovou vazbu s literární výchovou.
a) slova kniní: haluz (vìtev), dál (dálka), slièný (krásný, pùvabný, ladný), svit (svìtlo)
b) personifikace: hvìzdy zvoní svoji píseò, tváø noci je zlá i slièná, námìsíèná touha snadno ulétá, mìsíc mì volá, svit kloue po øímsoví
Cvièení 11 a 12 vedou k rozliování synonym neutrálních a citovì pøíznakových. Pøíklady v nich uvedené lze pøíp. vyuít ve slohové výuce pøi sestavování a hodnocení vlastních textù psaných i mluvených. (K hodnocení citovì pøíznakových synonym ve srovnání s bezpøíznakovými z hlediska jejich
pùsobení na posluchaèe se vrací cvièení 4 na stranì 67 v následující èásti
výkladu o homonymech.)
Cvièení 11: Synonyma se lií citovým pøíznakem: neutrální je spát, kladnì citovì zabarvené spinkat a chrupat, zápornì zabarvené chrnìt a chrápat.
Cvièení 12: Jako citovì zabarvené lze uvést napø. tyto výrazy: otec  taka, tatíèek, fotr; matka  mamineèka, mamièka, mamka, mamulka; syn  synek, synáèek, synátor; dcera  dceruka, dcerunka; sestra  ségra; bratr 
brácha
■

ANTONYMA
V návaznosti na pojetí a procvièování synonym v pøedchozích cvièeních
se áci uèí hledat slova s opaèným významem také v daném kontextu (cvièení 1 a 2).
Cvièení 1: bílý  èerný, tma  svìtlo, noc  den, zlý  hodný, dobrý, ulétat
 pøilétat, znavený  odpoèatý, silný, vdy  nikdy, stejnì  jinak, odlinì

64

MP CJ7 ZS_tisk.p65

64

1.2.2010, 13:10

Cvièení 2: tmavá/temná noc, temná barva, bohatý èlovìk, úrodná pùda,
zajímavý, poutavý pøíbìh, lehký batoh, lehký, jednoduchý úkol, svìtlý odstín,
teplé poèasí, vøelý pohled, rozsvítit lampu, bdít dlouho, tváøit se smutnì, tupý
nù, jemná, nekoøenìná omáèka, sedìt vzadu, enatý mu, vdaná ena, utlaèovaný, závislý národ, nemocný èlovìk, nezdravý pokrm, západ slunce,
vchod do hradu
■

HOMONYMA
Podobnì jako u mnohoznaèných slov i u homonym vedeme áky k co
nejpøesnìjímu vymezování vìcného významu a k jeho uplatòování v kontextu. Takto jsou zamìøena dvì úvodní cvièení; áci v nich po vlastním výkladu významu homonym tvoøí vìty.
Cvièení 1: zámek: 1. zaøízení k uzavírání dveøí, møíí apod. (kovový zámek), 2. obytná a reprezentativní budova (renesanèní zámek)
servis: 1. jídelní soubor, souprava, pøíbor (kávový servis), 2. podání (prudký servis v tenisu), 3. opraváøská sluba, dílna pro ni (dát auto do servisu)
raketa: 1. pálka s pruným výpletem (tenisová raketa), 2. pyrotechnický
náboj zpùsobující svìtelný a zvukový efekt (ohòostroj barevných raket),
3. létací zaøízení pøekonávající gravitaci reaktivním motorem (kosmická raketa)
Pøi cvièení 2 lze pouít Slovník spisovné èetiny pro kolu a veøejnost,
pokud si áci nejsou jisti významem slov.
rys: 1. výrazná, charakteristická èára, tah, rýha, 2. charakteristická vlastnost, 3. narýsovaný výkres
jeøáb: 1. zaøízení k zdvíhání a pøemísování tìkých bøemen, 2. strom
nebo keø zpravidla se zpeøenými listy a s plody jeøabinami, 3. velký pták
s vysokýma nohama ijící na bainách
podle: 1. pøedloka s významem smìøování nebo umístìní po délce nìèeho (jít podle lesa), 2. pøíslovce odvozené od pøídavného jména podlý  bezcharakternì, nièemnì (jednat podle)
drát: 1. (podstatné jméno) do délky nataený nebo válcovaný kovový
výrobek na zpùsob vlákna (ostnatý drát, pletací drát), 2. (sloveso) rozdírat
(vìtve mu draly aty), 3. strhávat, kubat (drát peøí)
záøí: 1. (podstatné jméno) devátý mìsíc v roce, 2. (tvar slovesa záøit) vydávat záøi, svìtlo, svit (slunce záøí na obloze), 3. tøpytit se, lesknout se
(perky záøí), 4. vynikat ivými barvami (nová omítka jen záøí), 5. nìco nápadnì projevovat (záøí tìstím), 6. být patrný, vyzaøovat (z tváøe mu záøila
radost)
Ve cvièení 3 postupujeme opaènì ne v prvních dvou cvièeních: mnohoznaèná slova jsou v uvedeném textu pouita v konkrétním významu a áci
ho nejprve poznávají a vysvìtlují (èást a) a pak srovnáním s dalími monými významy slova si uvìdomují, zda existují, nebo neexistují souvislosti
mezi jednotlivými významy, a podle toho rozliují mnohoznaèná slova od
homonym (v èásti b).
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a) ouko  malé ucho (sluchový orgán); kolej  kolejnice na dráze (pro
dopravu vlakem); list  èást rostliny; vlna  vlnìní, pohyb, íøení; hlavièka 
malá hlava (èást tìla)
b) ouko  mnohoznaèné: ouko u jehly; kolej  homonyma: studentská
ubytovna; list  mnohoznaèné: list papíru; vlna  homonyma: pøíze k pletení;
hlavièka  mnohoznaèné: hlavièka pendlíku nebo høebíku
Cvièení 4 (a dále také 6. a) vyuívá úvodní text k opakování synonym
a citových pøíznakù slov (cvièení 4) a navazuje tak na uèivo o synonymech,
zejména na cvièení 11 a 12 na stranì 66. Zároveò poskytuje monost zamylení nad pùsobením (estetickou funkcí) umìleckého textu.
Citovì zabarvená slova v textu: holèièky (holky), postýlkách (postele),
ouka (ui), oèièka (oèi), hlavièky (hlavy).
Cvièení 5 se metodou podobá cvièení 3: srovnáváme významy víceznaèných slov v daných spojeních. Navíc zde v nìkterých významech slova získávají slohové nebo citové pøíznaky; áci se je uèí poznávat a vyuívat ve
vlastních vìtách.
stín hustých zelených rostlin = temnìjí plocha za osvìtleným tìlesem, stíny
pod oèima  neutrální (= kruhy), stíny civilizace  neutrální (= negativní,
patné, nepøíznivé stránky), ani stín podezøení  kniní (= náznak, stopa);
krajina = území se zøetelem k pøírodnímu utváøení, kraj, krajina visící na stìnì  neutrální (= obraz), krajina srdeèní  odborné; mìkký jako peøí = poddávající se tlaku, mìkký pohyb  neutrální (= jemný), mìkké patro  odborné
(= zadní), mìkký èlovìk  neutrální (= citlivý); hnízdo = upravené místo nebo
stavba, které slouí ptákùm a jiným mením ivoèichùm k ochranì vajec
a mláïat, venkovské hnízdo  citovì zabarvené (= obec, místo), loupenické
hnízdo  citovì zabarvené, hanlivé (= úkryt, tajné shromaditì)
Cvièením 6 pøipomínáme synonyma jako zamìnitelné výrazy, napø. ve
spojeních
zlobivý otek  zlobivý (domácí) skøítek; prùhledný papír  prùsvitný papír,
prùhledná le = lze ji odhalit, odkrýt, nikoliv vak ve spojeních tiskaøský
otek = tisková chyba mìnící pùvodní smysl.
Ve cvièení 7 a 8 vyuíváme úvodní text k opakování a procvièování uèiva
o synonymech a o obrazném vyjadøování (metonymii, pøirovnání). Významové vztahy si áci uvìdomují srovnáním základních a pøenesených významù slov.
Cvièení 7. a) zaèíná se stmívat, smráká se, blíí se veèer, tma
b) padat  základní význam: klesat k zemi, dostávat se ní, metonymický
význam: umírat (v boji), mizet, ztrácet se (únava z nìho padá), zasahovat,
pronikat (tma padla do údolí)
klekání  základní význam dìjový (kleèení), metonymický význam: zvonìní k ranní nebo veèerní modlitbì (kleèí se pøi ní)
Cvièení 8: mìkký jako: mech, kobereèek, samet (pøíjemnì mìkký), bláto,
hadry, kae (nepøíjemnì mìkký), houba, perník, tvaroh (nepevný), dort,
máslo (o jídle, masu); sladký jako: cukr, med (pøíjemnì sladký)
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■

ODBORNÉ NÁZVY
V této èásti výkladù o významu slov pøipomínáme rozvrstvení slovní zásoby èetiny a na základì jednoznaèného, pøesnì vymezeného a definovaného vìcného významu vedeme áky k poznávání odborných názvù. Vyuíváme pøi tom mezipøedmìtové vztahy  ve kolní výuce se áci postupnì
setkávají s termíny rùzných oborù.
Znalosti z jiných pøedmìtù vyuijí áci hned ve cvièení 1. U uvedených
pøíkladù si jako vlastnost termínù uvìdomí vedle významové pøesnosti a jednoznaènosti také jejich èastou víceslovnou podobu (slovní spojení).
a) úseèka  èást pøímky omezená dvìma body; trojúhelník  rovinný útvar
s tøemi stranami; zájmeno  ohebný slovní druh, kterým pøímo nepojmenováváme osoby, vìci, vlastnosti, ale odkazujeme na jejich pojmenování jinými slovními druhy; konvalinka vonná  hájová bylina s hroznem bílých vonných zvonkovitých kvítkù; pøídavné jméno  ohebný slovní druh, kterým
pojmenováváme vlastnosti osob, zvíøat, vìcí nebo jevù; skupenství kapalné
 tekutý stav látky; metr ètvereèní  základní jednotka obsahu, plocha rovná
ploe ètverce se stranou dlouhou 1 metr; výr velký  nejvìtí sova se tìtièkami delích per na hlavì
b) Tato slova mají pouze jeden význam, který je pøesnì urèený, vymezený definicí.
Ve cvièení 2 se áci procvièují ve vyhledávání termínù a blíe je rozliují
podle pùvodu  na èeské a cizí.
Domácí termíny: rod dvoudìloných, èeleï rùovitých; slivoò trnka, slivoò vestka
Cizí (latinské) termíny: Prunus, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, (slivoò) myrobalán, Prunus domestica
Cvièení 3 dává ákùm monost zopakovat si dosud probrané termíny
z uèebnice èeského jazyka. Pøitom je mùeme motivovat upozornìním na
graficky vyèlenìný výèet základních pojmù na zaèátku jednotlivých kapitol
této uèebnice. Nìkteré pøíklady: hláska, samohláska, souhláska, morfém,
koøen, kmen, pøedpona, pøípona, slovní zásoba, synonyma, antonyma, homonyma, slovní druh, mluvnický význam, rod, èíslo, pád, osoba, èas, zpùsob
Z cizích termínù by áci mohli znát podstatné jméno  substantivum, pøídavné jméno  adjektivum, èíslo jednotné  singulár, èíslo mnoné  plurál,
podstatné jméno rodu muského  maskulinum, rodu enského  femininum,
rodu støedního  neutrum Tyto termíny vak od nich nevyadujeme.
Cvièením 4 áci dokládají pøedmìtové zaøazení termínù k jednotlivým
odborným oborùm. Opìt vyuívají svých znalostí z jiných pøedmìtù výuky.
Termíny pocházejí z následujících oborù: meteorologie (okluzní fronta), astronautika (raketoplán), medicína (antibiotikum), výpoèetní technika (databáze), doprava (mýtné), chemie (kyselina ribonukleová), sport (bekhend),
telekomunikace (roaming), hudba (oktáva), ekonomie (akcie), biologie
(krásnooèko zelené).
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Ve cvièení 5 se procvièuje poznávání termínù a pøesné vymezování, definování jejich vìcného významu. V èásti b) navíc vedeme áky k návyku
vyhledávat neznámé nebo nové termíny ve speciálních pøíruèkách  ve slovníku cizích slov a v odborné literatuøe pøísluného oboru.
a) tektonické vrásnìní  pochod, pøi kterém vznikají zemské vrstvy (vrásy); geologický  týkající se vývoje, sloení a stavby zemské kùry; ulovo-rulový útvar  útvar ze dvou hornin: ula = velmi tvrdá hornina, granit,
rula = vrstevnatá hornina sloená z køemene, ivce a slídy; doba hraditní
 období raného støedovìku, charakterizované a vymezené stavbou hradi
(tj. starých opevnìných sídli), trvalo zhruba od 7. do 12. století (historické období Velké Moravy a poèátkù budování èeského státu za vlády pøemyslovských kníat); archeolog  odborník v oboru archeologie, tj. vìdy
zkoumající pozùstatky lidské èinnosti; vnitøní kolonizace  proces osídlování nových poloh pøevánì místním obyvatelstvem (na rozdíl od vnìjí
kolonizace osídlenci pøicházejícími z jiných zemí); ranì støedovìký  týkající se raného støedovìku, tj. historického období zhruba od konce 5. do
12. století; mohyla  umìlý násyp z kamenù nebo hlíny nad pøedhistorickým hrobem (tento zpùsob pohøbívání se objevoval od pravìku v rùzných
kulturách po celém svìtì, je známý i z raného støedovìku, nìkde pøetrvával dlouho do pozdního støedovìku); lokalita  pøesnì vymezené místo, oblast; støedovìk  tradièní oznaèení dìjinné epochy mezi koncem starovìku
a antické civilizace a zaèátkem novovìku, obvykle je ohranièen pádem
Západoøímské øíe v roce 476 a objevením Ameriky Krytofem Kolumbem
roku 1492; meditace  rozjímání, uvaování, hloubání; ostroh  pøíkrý
skalní výbìek
b) Viz také odborné publikace, jako napø.: M. Lutovský  Encyklopedie
slovanské archeologie v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, Praha 2001;
Z. Mìøínský  Èeské zemì od pøíchodu Slovanù po Velkou Moravu I. Praha
2002.
Pracovní seit str. 2327

Význam slov, sousloví a rèení
Cvièení 1 mùeme motivaènì uvést jako pøípravu ákù na situaci, kdy se
jich nìkdo (mladí sourozenec, prarodiè) zeptá, jak se jmenuje to, s èím na
poèítaèi pracují, nebo kdy pøi ètení manuálu (návodu) k poèítaèovému programu potøebují znát význam uvedených pojmenování (vìtinou víceslovných).
Napø. osobní poèítaè (= typ poèítaèe urèený pro jednotlivce), pevný disk
(= zaøízení, které se pouívá v poèítaèi k trvalému uchování vìtího mnoství dat), textový editor (= zaøízení k vytváøení, nejrùznìjím úpravám a tisku textových dokumentù na poèítaèi), zvukový výstup (= zaøízení umoòující poèítaèi reprodukovat øeè a hudbu), poèítaèový vir (= zvlátní program,
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který má znemoòovat práci na poèítaèi nebo jinak kodit), aktuální buòka
(= políèko tabulky, s ním právì pracujeme)
Ve cvièení 2 a 3 mùeme áky zamìøit na vybavování si pøíkladù z bìné
komunikace (neformální a soukromé rozhovory) a z èetby umìlecké literatury (pohádky, dobrodruné pøíbìhy, umìlecké popisy apod.).
Cvièení 2: hlava: hlava na hlavì, bez hlavy a paty, od hlavy k patì, hlavou proti zdi, hlava rodiny, hlava státu, bystrá hlava, dìravá hlava, hlava
dubová, horká hlava, koèièí hlavy, na hlavu padlý, tvrdá hlava, o hlavu vìtí, z hlavy
ruka: z ruky do ruky, ruka spravedlnosti/zákona, èerná ruka, èisté ruce,
z druhé ruky, levou rukou, ochranná ruka, pevná ruka, z první ruky, tvrdá
ruka, do vlastních rukou/k vlastním rukám, se zaloenýma rukama, zlaté ruce
oko: podle oka, na vlastní oèi, z oèí do oèí, mezi ètyøma oèima, kuøí oko,
pouhým okem, volské oko, se zavázanýma oèima, pøed oèima
(Dalí pøíklady viz Slovník èeské idiomatiky a frazeologie. Praha: Academia, 19831994.)
Cvièení 3: zdravý: zdravý jako buk, dub, høib, Jura, køen, lípa, lusk, ryba/
rybièka, rys, øípa, tuøín (pøirovnání k nìèemu zdravému nebo z pøírody); jen
kvést, tìit se dobrému zdraví
chytrý: jako advokát, èert, èetník, ïábel, lika/liák, opice, stádo opic; mít
hlavu jako starosta
hloupý: jako hloupý Honza, jelito, kopyto, motyka, ovce, paøez, patník,
poleno, putna, snop, kopek; jak daleko vidí
Cvièení 4 navazuje na pøedchozí dvì cvièení a je zamìøeno obdobnì jako
cvièení 9 na str. 60 v uèebnici. Umoòuje rozíøit povìdomí ákù o bohatosti èeských frazeologických jednotek.
vzít rozum do hrsti: soustøedit se, zamyslet se a logicky, odpovìdnì a komplexnì nìco uváit
nosit døíví do lesa: dìlat zbyteènou, nepotøebnou práci, dìlat nìco nesmyslnì a rozhojòovat tak, co je hojné, nadbyteèné
sedìt na penìzích: být lakomý, nerad vydávat peníze
pozdì bycha honit: pozdì litovat; co se stalo, nelze napravit
za pìt minut dvanáct: tìsnì, krátce pøed urèeným èasovým limitem, pøed
vyprením lhùty, na poslední chvíli
házet flintu do ita: malomyslnì podlehnout, podléhat beznadìji a vzdát
se; vzdávat se, sklesle kapitulovat
Cvièením 5. a) se áci cvièí ve schopnosti spojovat formu slova s jeho
slovním významem, v èásti b) k danému významu hledají smysluplný kontext. Vìty pro jednotlivé významy mnohoznaèných slov mùeme vyuít
k porovnání tìchto významù a k dotazování na významové souvislosti slov.
a) slova jednoznaèná: kurt, rohlík, èíslice, dort, motouz; slova mnohoznaèná: svìtlo, zima, motýlek, pavouk, èelo, kùò, kurz
b) Sluneèní svìtlo ozáøilo krajinu. Postavil svìtlo na stùl. Zaplatili jsme
poplatky za plyn a svìtlo (hovor.).  Oba hráèi nastoupili na tenisový kurt

69

MP CJ7 ZS_tisk.p65

69

1.2.2010, 13:10

k zahájení zápasu.  Od loòské zimy jsem nelyoval. V noci jim byla bez pøikrývky velká zima.  Na rozkvetlou pampeliku usedl bìlavý motýlek. Tatínek nosí k veèernímu obleku radìji kravatu ne motýlek. Motýlek mi v hodinách plavání jetì dìlá potíe.  Chce k snídani rohlík s máslem a èaj? 
Sestra se stranì bojí pavoukù. Jejich starý soused byl podivný pavouk (expres.).  Svratil èelo a tváøil se nevlídnì. Sedìli jsme v èele stolu.  Jetì
nezná vechny øímské èíslice.  K narozeninám chci èokoládový dort.  Pozoroval se zájmem bìh dostihových koní. Doma mám jetì døevìné houpací
konì z dìtství.  Pravidelnì navtìvovala kurz vaøení. Jaký je dnení kurz
koruny? Letadlo neèekanì zmìnilo kurz letu.  Pøevázali jsme balík pevným
motouzem.
Cvièení 6: komunikace = 1. dopravní cesta, 2. veøejná doprava (mìstské
komunikace), 3. sdìlování, výmìna informací, komunikování; mobilní komunikace = komunikování prostøednictvím mobilních pøístrojù (telefonù)

Synonyma a antonyma
Cvièení 1 zjednoduíme na uvádìní synonym pro základní význam obou
sloves.
mluvit (nahlas, èesky): dorozumívat se  francouzsky; hovoøit  o budoucnosti, s matkou, mezi ètyøma oèima; rozmlouvat  dlouho o nìkom; povídat
 pohádku, vtipy; vyprávìt  sen, pøíbìh
jít (domù, lesem, opatrnì, pomalu): pohybovat se  rychle, poslepu, neobratnì; kráèet  lehce, po chodníku; ubírat se  do kopce, známou cestou
Cvièení 2. a) touha
1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F

K
O T O P
O B O R L
P A U Z A
L H Á T
A R
b) Mou nejvìtí touhou je navtívit nìjaký pustý ostrov.
Ne áci zaènou hledat synonyma, zopakujeme slovní význam slova touha = silné citovì zabarvené pøání: touha po vzdìlání, touhy dìtství, moøe je
moje touha
pøání  1. mít tajné pøání, splnit pøání, 2. pøání dobrého jitra
sen  1. touebné pøání: vyplnit nìkomu dávný sen (sen = 2. pøedstavy, dìje
vybavující se ve spánku: mít divoké sny, 3. iluze, vidina, pøelud: spøádat sny)
Cvièení 3 mùeme po vypracování vyuít k porovnání synonymního vyjádøení dìje pøímo a obraznì a k dotazu, v jakých typech projevù se obrazná
pojmenování pouívají pøedevím (mluvené neoficiální projevy, dobrodruná vyprávìní, napínavé pøíbìhy, umìlecká literatura apod.).
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rozpakoval se  Chodil kolem toho jako kolem horké kae.
lekl se  Hrklo v nìm. Zùstal stát jako solný sloup.
utíkal  Letìl jako vítr. Byl jako namydlený blesk.
lhal  Vìel nám na nos bulíky.
Cvièení 4:
vzbudit  uspat
rozkvétající  odkvétající
mokrý  suchý
nic  vechno
skonèit  zaèít
zdar  nezdar
Cvièení 5 navazuje na pøedchozí cvièení a rozvíjí logické mylení ákù.
Usnuli jsme pozdì. Dìti sem pøicházejí. Ráno se hodnì ochladilo. Mení hoi
pøestali tie plakat.
Cvièení 6 slouí jako souhrnné cvièení, ve kterém áci na souvislém textu uplatòují své znalosti o formì slov, tj. o jejich pravopisu (jevech slovotvorných i tvaroslovných a vyplývajících z pùvodu slov  viz zvlátnosti psaní cizích slov), i o jejich významu a vztazích ve slovní zásobì.
a) Tak u se zase tìím na angínu. Angínu dostávám toti na jaøe, jak tak
prostydnu na prochladlé a zavlhlé lavièce na stadionu. U se mi prostì ze
veho toho snìhu zase stýská po fotbale. Nejpøitalivìjí zápasy  èesky se
jim øíká kasamaèe  hrají se vdy ve dnech, kdy nevím, kde mi hlava stojí
a kdy doma nestihnu ani vynést odpadky. Proto musím pøedstírat, e na tu
kopanou jdu utrácet èas z hlubích dùvodù. Obyèejnì tvrdím, e si tam vlastnì osvìuji slovní zásobu. A to si ani moc nevymýlím, protoe to kopálistické názvosloví je koatou záleitostí.
b) sousloví: slovní zásoba
obrazná pojmenování: nevím, kde mi hlava stojí; utrácet èas; osvìovat
slovní zásobu; koatá záleitost
jednoznaèná slova: tìit se, angína, stihnout, prostydnout, prochladlý,
zavlhlý, lavièka, stadion, stýskat se, fotbal, èesky, den, odpadky, kopaná,
dùvod, vymýlet, názvosloví, záleitost
slova mnohoznaèná: dostávat, sníh, zápas, øíkat, hrát, hlava, jít, utrácet,
èas, hluboký/hlubí, obyèejnì, tvrdit, osvìovat
synonyma: fotbal  kopaná, slovní zásoba  názvosloví
c) stát: Na území toho státu se rozkládá hodnì lesù. Nikdo nesmí stát uprostøed køiovatky.
d) Opakuji si slovní zásobu. Dìlám to z vánìjích dùvodù.
e) kopálista  není spisovné slovo, ale obecnìèeské, ertovné

Slova cizího pùvodu a odborné názvy
Cvièení 1 lze motivovat praktickou potøebou vysvìtlovat význam cizích
slov (zejména neznámých nebo nových) podle jejich slovotvorné stavby
a pøíbuznosti s jinými slovy (významovì známými).
kapelník: kapel(a) + -ník(0); kdo øídí kapelu, døíve i orchestr; kapelník
dechové hudby
dirigent: dirig(ovat) + -ent(0); kdo diriguje, hudebník, který øídí orchestr,
sbor, operní soubor; dirigent Èeské filharmonie
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Cvièením 2 provìøujeme povìdomí ákù o domácích a cizích slovech
(formální rysy cizosti) a o odborných pojmenováních, která bývají èasto právì cizího pùvodu.
a) První poèítaèe byly vyrobené na principu ozubených kol. První elektronkový poèítaè bylo rozmìrné zaøízení instalované ve speciální místnosti
s velkou spotøebou elektrické energie a malým výpoèetním výkonem. Dnení
poèítaèe jsou relativnì velmi malé a vejdou se do kapesních zaøízení, jako je
mobilní telefon nebo náramkové hodinky. Pod pojmem poèítaè si pøedstavíme notebook nebo PC, tedy osobní poèítaè. Ve skuteènosti poèítaèe øídí èinnost jiných zaøízení a nacházejí se v autech, mikrovlnných troubách, letadlech, digitálních fotoaparátech i v dìtských hraèkách.
b) princip, elektronkový, instalovaný, speciální, elektrický, energie, relativnì, mobilní, telefon, notebook, PC, auto, mikrovlnný, digitální, fotoaparát
Cvièení 3 navazuje na pøedchozí cvièení a ukazuje, e cizí slova sice bývají èasto spisovná a odborná, ale mohou mezi nimi být také výrazy nespisovné. (Pozorování uvedených nespisovných slov mùeme doplnit úvahou
o jejich jazykovém pùvodu  pocházejí èasto z nìmèiny).
keft  1. obchod, nespisovné (obecnìèeské a zastaralé), 2. výnosná práce, nespisovné (obecnìèeské a expresivní); dabovat  nahrazovat pùvodní
mluvený text filmu zvukovým záznamem v jiné øeèi, spisovné; internet 
globální poèítaèová sí, spisovné; biflovat  pilnì se uèit zpravidla nazpamì a bez porozumìní, nespisovné; uple  zasouvací pøihrádka, nespisovné
(obecnìèeské); notebook  typ malého poèítaèe, spisovné
Cvièení 4: referendum: pøímé hlasování obèanù o zákonných opatøeních;
provést lidové referendum
turnus: opakující se èást organizované akce, bìh, jeho úèastníci; pojedu
na druhý turnus tábora, nový turnus rekreantù
chronický: vleklý, stálý; chronický zánìt, onemocnìní, rýma
klient: kdo uívá slueb právníka, lékaøe, penìního ústavu apod.; klient
zdravotní pojiovny
fixní: pevný, stálý; fixní plat, ceny
diskuse: výmìna názorù, debata, rozprava; diskuse k referátu, úèastnit se
diskuse

Slovní zásoba a tvoøení slov
Nauka o slovech zahrnuje vedle pouèení o lexikálním významu také dùleité výklady slovotvorné; áci si v souvislosti s potøebou pojmenovávat
pøedmìty z reality uvìdomují, proè a jakými formálními zpùsoby a prostøedky se utváøí a roziøuje slovní zásoba, jakými postupy vznikají slova, aby
mohla plnit svou pojmenovací funkci. áci si tak upevòují povìdomí o uspoøádání slovní zásoby nejen na základì vztahù významových, ale také slovotvorných (pøíbuzná slova). Podrobnìji se (v návaznosti na uèivo z 6. roèní-
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ku) seznamují se základními zpùsoby obohacování slovní zásoby souèasné
èetiny, tj. s odvozováním, skládáním a zkracováním. Znalostí z tohoto oddílu nauky o slovì se opìt uèí vyuívat ve vlastních jazykových projevech
i k lepímu porozumìní hotovým textùm, zejména obsahovì a lexikálnì sloitìjím (pøedevím publicistickým, pøíp. odborným).
■

SLOVNÍ ZÁSOBA
A ZPÙSOBY JEJÍHO OBOHACOVÁNÍ
Slovotvorné výklady a cvièení jsou uvedeny pohledem na fungování slov
v souèasných projevech a na pøíèiny obohacování slovníku èetiny o nové
výrazy a významy. áci si zároveò pøi pozorování utvoøených slov a jejich
vzájemným srovnáváním opakují základní slovotvorné zpùsoby a odliují je
(cvièení 3).
Na nová slova a vysvìtlení jejich významu je zamìøeno cvièení 1. Nová
slova z úryvku vznikla z potøeby pojmenovat novì vzniklé skuteènosti 
jevy, sluby, pøístroje, vybavení z oblasti telekomunikace. Jsou to napø. slova: mobil, mobilní operátor, roamingový program, infolinka, hovorné, spojovací poplatek, SMS, MMS, konkurenèní, eurotarif, tarif, roaming, pauál,
pøedplacená karta, aktivace roamingu, volací záloha, pøedplacenka, dobít
kredit, trend.
Promìnám v souèasné slovní zásobì je obdobnì vìnováno cvièení 2; áci
si v nìm navíc ovìøují vlastní jazykové povìdomí pøi rozliování slov zastarávajících, zøídka uívaných a nových.
Zastarávající slova: trabant, pantáta (náøeènì otec); zøídka uívaná slova: tomaty, sypek, chrabrota (= chrabrost); nová slova: snowboard, technostyl, MP3, europoslanec, autovlak
Úkoly Pro bystré hlavy jsou motivaèní pro zvídavé áky se zájmem o pùvod významu obecných jmen a vlastních názvù. Lze je podle aktuální situace rùznì obmìòovat a doplòovat. ákùm dokládají vývoj jazyka (zmìny
podoby a významu slov) v souvislosti s promìnami v ivotì spoleènosti.
Výbìr vlastních jmen ze ákova bydlitì nebo okolí nabízí vyuít poznatky
o významu jmen k mezipøedmìtovým souvislostem (historické, technické aj.
poznávání), slohovým nebo literárním výtvorùm apod.
a) újezd = za feudalismu panství s poli nìkolika obcí
b) napø. Na pejcharu  pejchar/pýchar = sýpka, Vysoké Mýto  mýto =
poplatek vybíraný za uívání cest apod.
Pøi øeení úkolù ve cvièení 3 a 4. a) zopakujeme a vyuijeme základní slovotvorné pojmy, které si áci osvojili ji v 6. roèníku (koøen slova, pøedpona, pøípona).
Cvièení 3: odvozování pøíponami: televizní, poctivec, prázdniny
odvozování pøedponami: vydávat, pradávný
skládání: obranyschopný, hlavolam, velehory
zkracování: hrozno (hroznové víno), Èedok (Èeská dopravní kanceláø)
Cvièení 4: a) slivonì  odvozené pøíponou, edomodrý  sloené, slupka
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 odvozené pøíponou, pøily  odvozené pøedponou (jít  pøijít), jihoevropský  sloené, obecnì  odvozené pøíponou, vytvoøí  odvozené pøedponou
(tvoøit  vytvoøit), polovestky  sloené, látkový  odvozené pøíponou, neklid  odvozené pøedponou, odolnost  odvozené pøíponou, posílí  odvozené pøedponou (sílit  posílit), imunitní  odvozené pøíponou, apod.  zkracování (a podobnì)
V èásti b) pozorujeme u pøejatých slov rysy jejich cizosti: pravopisné odlinosti ve srovnání se slovy domácími (výslovnost a oznaèování délky samohlásek, hlásky a písmena s/z, i/y). Pravopis odùvodníme právì pùvodem
tìchto slov (zvyklost, úzus psaní cizích slov).
Slova pøejatá: vitamin, optimalizovat, sacharid, nervozita, organismus,
stres, imunitní, systém
Úryvek lze dále vyuít k porovnání zpùsobu pojednání o slivoních v tomto popularizaèním textu a v odborném textu o slivoních na stranì 68. Vedeme áky k tomu, aby si vímali, èím se oba texty lií a proè. Jde pøedevím
o rozdíly ve výbìru slovní zásoby  odborný styl se vyznaèuje zejména
pouíváním termínù (pøesných odborných názvù), vèetnì latinských botanických názvù, srov. napø. Prunus, rod dvoudìloných rostlin z èeledi rùovitých v odborném textu a slivonì patøí do rodiny vestek-slív v popularizaèním textu apod. Volba termínù v odborném textu je dána jeho funkcí
a zamìøením  slouí k pøesnému, jednoznaènému vyjadøování obsahu a je
urèen pro odborníky daného oboru.
Cvièení 5 poukazuje na existenci mnoha paralelních výrazù domácího
a cizího pùvodu. Lze je vyuít k úvaze o funkci cizích slov v souèasné komunikaci a o jejich konkurenci s èeskými slovy.
historik  dìjepisec, pozitivní  kladný, bilaterální  oboustranný/dvoustranný, automaticky  samoèinnì, deprese  sklíèenost, konkurz  soutì,
sociální  spoleèenský, realizovat  uskuteènit, evidentní  zøejmý, iluze 
zdání, klient  zákazník, interview  rozhovor (s významnou osobou)
Cvièení 6 navazuje na cvièení 4. b); chce poukázat na pravopisné varianty nìkterých bìných slov cizího pùvodu, v úzu uívané, a navíc uvedené
v Dodatku k Pravidlùm èeského pravopisu z roku 1993, platném i pro jejich
kolní vydání. Obì moné varianty od ákù nevyadujeme, ale je nutné je
respektovat a neopravovat nìkteré z nich jako chybné, by mohou z uívání
ustupovat. Poøadí variant zde uvádíme v souladu s Dodatkem.
akustika, exkurze/exkurse, bibliografie, prezident/president, byznys, archiv/
/archív, displej, kurz/kurs, oxidace, hieroglyf, drogerie/drogérie, iritovat,
marketing/marketink, pedikúra (pedikýra)
Cvièení 7 na aktuálních pøíkladech dokládá obohacování slovní zásoby
o nové významy ji existujících slov. Mùeme motivovat áky, aby uvádìli
dalí vlastní pøíklady. Èást b) pøipomíná, e se nová pojmenování tvoøí nejen jedním slovem, ale také spojováním slov v sousloví. Na základì uvedených pøíkladù mùeme dotazem áky vést k vyvození závìru, ve které oblasti se nejèastìji nové názvy takto tvoøí (odborné vyjadøování).
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a) záznamník  1. seit, kniha apod. pro záznamy, 2. (hlasový) telefonní
záznamník; linka  1. (rovná) èára, linie, 2. pracovitì se zaøízením uspoøádaným v sledu postupu (kuchyòská, výrobní linka), 3. spoj nebo vedení, po
kterém se nìco dopravuje, vysílá (autobusová, letecká, telefonní linka); operátor  1. mat. symbol, znak oznaèující provedení operace, 2. telefonní spoleènost, která svým zákazníkùm poskytuje mobilní telefonní sluby (mobilní telefonní operátor)
b) mobilní sí, spojovací poplatek, pøedplacená karta  sousloví vzniklá
ze dvou slov
■

ODVOZOVÁNÍ
Výklady o tvoøení slov odvozováním doplòují cvièení zamìøená jak na
vlastní tvoøení, tak na rozbor ji utvoøených (odvozených) slov. Navazujeme na metodiku slovotvorné výuky uplatnìnou v uèebnici 6. roèníku. Dbáme na pochopení významových zmìn, ke kterým dochází pøi slovotvorných
procesech (význam utvoøeného slova lze vysvìtlit pomocí slova základového), a na správné rozliování èástí slovotvorné struktury slova (slovotvorný
základ, slovotvorný formant).
Cvièení 1 slouí k opakování základních slovotvorných pojmù a k pøiøazování základových slov ke slovùm utvoøeným. Na základì srovnání lexikálních významù utvoøených slov pak vede k pojmenování obecnìjího (slovotvorného) významu (èást b).
a) zeloutnout  loutnout, platidlo  platit, výroba  vyrobit, vyèistit 
èistit, chodítko  chodit, sekaèka  sekat, ztvrdnout  tvrdnout, náhrada 
nahradit, omládnout  mládnout, trní  trn, drák  dret, øidiè  øídit
b) Slova odvozená pøedponami: zeloutnout, vyèistit, ztvrdnout, omládnout  pojmenování zmìny stavu (stát se nìjakým);
slova odvozená pøíponami: platidlo, chodítko, sekaèka, drák  pojmenování prostøedkù (nástrojù) k èinnosti, øidiè  pojmenování osoby podle èinnosti;
slova odvozená koncovkami: výroba, náhrada  pojmenování dìjù (od
sloves), trní  hromadné pojmenování

ODVOZOVÁNÍ PØÍPONAMI
Odvozování podstatných jmen
Cvièení 1 vede áky k uvìdomování si slovotvorných zákonitostí: slovotvorné pøípony nesou obecné významy a tvoøí se jimi slova se shodným slovotvorným významem. Celkový lexikální význam odvozeného slova pak
záleí také na tom, od kterého základového slova je utvoøeno. Proto si v èásti
b) vímáme slovního druhu, ke kterému základové slovo patøí.
a) nakladatelství, studovna, bydlitì, korálkárna, divadlo, kominictví,
ehlírna, vèelín, èekárna, jetelitì, atna, baantnice, pekaøství
Pøípony -ství/-ctví, -na/-árna/-írna, -itì, -dlo, -ín, -(n)ice mají v tìchto
slovech obecný význam místa.
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b) podstatná jména: nakladatel, korálky, kominík, vèela, jetel, aty, baant,
pekaø; slovesa: studovat, bydlet, dívat se, ehlit, èekat
c) instalatérství (instalatér), oetøovna (oetøovat), cvièitì (cvièit), ocelárna (ocel), sedadlo (sedìt), øeznictví (øezník), vìtírna (vìtit), kravín (kráva), èítárna (èíst), jahoditì (jahoda), kotelna (kotel), popelnice (popel), cukráøství (cukráø) apod.
Cvièení 2 navazuje na pøedchozí cvièení s cílem posílit povìdomí o slovotvorných souvislostech mezi odvozenými slovy. Uèí áky pøemýlet
o zmìnách, ke kterým pøi slovotvorných procesech dochází. Pro vìtí názornost jsou vybrána odvozená slova tého slovotvorného typu (dìjová jména
v èásti a). Po vymezení obecného abstraktního významu se v rámci tohoto
typu srovnávají slova, která nabyla konkrétní, hmotný význam (v èásti b),
a pøipomíná se uplatnìní metonymie.
a) Jsou to dìjové názvy  pojmenovávají zpøedmìtnìný dìj vyjádøený
pùvodnì slovesy, od kterých jsou odvozeny: vrnìt, mejdit, hemit se, ustìt
(ustit), ourat, rabuit.
b) pletení, obleèení  základová slova plést, obléci/oblékat, primární význam dìjový (pletení, obleèení nìèeho), od nìj význam pøedmìtu dìje, èinnosti (obleèení = oblek, odìv, aty, pletení = rozdìlaná pletená ruèní práce);
dalí pøíbuzná slova: uplést, naplést, vyplést, doplést, pøeplést, pletací, pletaø(ka), pletárna, pletený, pletenina, pletenec, pletýnka, pletivo; oblek, oblékání, oblékárna, obleèený, oblékaný, obleèek
Cvièení 3 dokládá repertoár slovotvorných pøípon pro dané slovotvorné
významy a typy odvozených slov; zámìrnì jsou vybrána pojmenování osob
podle profesí, se kterými se áci bìnì setkávají, a proto snadno rozlií jejich slovotvornou stavbu.
Odvozovací pøípony: -ec, -tel, -íø, -ník, -iè, -áø/-aø, -èí, -aè, -átor
Cvièení 4 a 5 navazují na cvièení 3, postupují vak opaènì a smìøují
k tvoøení odvozenin i k výètu nejèastìjích slovotvorných pøípon, kterými se
v èetinì pøechylují muská jména obecná i vlastní.
Cvièení 4: vìdkynì, podnikatelka, kreslíøka, kadeønice, øidièka, skláøka,
prùvodèí, prodavaèka, komentátorka, obchodnice, lékaøka, pøekladatelka
Odvozovací pøípony: -ynì, -ka, -ice
Cvièení 5: Pavla Zichová, Emílie Marková, René Nová, Jiøina tìpánková,
Jindøika Nekulová, Antonie Koèí (i Koèová), Karla Janù (øidèeji Janová)
Také ve cvièení 6 a 7 áci podle poadovaných kategoriálních významù
a zadaných základových slov sami odvozují slova. Opìt si uvìdomují, e
musí vybírat z repertoáru moných slovotvorných pøípon.
Cvièení 6. a): vzdìlanec, neastník, dlouhán, lakomec, lenoch, staøec,
chytrák, odborník, astlivec, drzoun, poctivec, krasavec
b) vzdìlanost, netìstí, délka, lakota/lakomost/lakomství, lenost, stáøí/staroba, chytrost, odbornost, tìstí, drzost, poctivost, krása
Cvièení 7: poøádat  poøadatel, poøadaè, letit  letiè, letidlo, øídit 
øidiè, øídítko, nosit  nositel/nosiè (iv.), nosiè (neiv.), støílet  støelec, støe-
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livo, platit  platiè/plátce, platidlo, dret  dritel, drátko, sbírat  sbìratel/
/sbìraè (iv.), sbìraè (neiv.), umývat  umývaè, umývadlo (umyvadlo), tisknout  tiskaø, tiskátko, tiskárna, chodit  chodec, chodítko
Cvièení 8 navazuje na dvì pøedchozí cvièení, na rozdíl od nich vak srovnává slova odvozená od tého slova rùznými slovotvornými pøíponami
a procvièuje vysvìtlování lexikálního významu pøíbuzných slov. (Tím zároveò dokládá rozdílné obecné významy tìchto slovotvorných pøípon.)
housle: houslista  kdo hraje na housle; houslaø  kdo vyrábí housle
hrát: herec  kdo ztváròuje roli, postavu umìleckého díla; hráè  kdo hraje nìjakou hru nebo na nìjaký hudební nástroj
provádìt: prùvodce  kdo provádí nìkoho pøi prohlídce (zámku); prùvodèí  dopravní zamìstnanec kontrolující jízdenky; provádìè/provadìè  kdo
nìco provádí, realizuje (vykonavatel)
varhany: varhaník  kdo hraje na varhany; varhanáø  kdo vyrábí varhany
stroj: strojník  kdo obsluhuje, udruje stroj; strojaø  hovor. 1. strojní
technik, inenýr, 2. student strojní prùmyslovky
plavat: plavec  1. kdo umí plavat, 2. závodník v plavání, 3. námoøník,
lodník; plavèík  1. lodní uèeò, pomocník na lodi, 2. dozorce na plovárnì
(který uèí plavat)
Pro bystré hlavy
mistrová = kvalifikovaná pracovnice vedoucí dílnu, pracovní skupinu
apod. (dìlat mistrovou v podniku), mistrynì = vítìzka vrcholné sportovní
soutìe, mistrovství, èestný titul (mistrynì svìta v gymnastice)
Ve cvièení 9 tvoøíme komunikaènì znaènì vytíený typ pojmenování 
obyvatelské jména. Zároveò opakujeme jejich pravopis. Cvièení lze aktualizovat a rozíøit tvoøením pojmenování obyvatel podle zemìpisných názvù
bydlitì ákù.
Jihlavan, Moravan (hovor. Moravák), Bròan (hovor. Bròák), Praan (hovor. Praák), Humpolèan, Litomìøièan
Afrièan, Dán, Rakuan, Argentinec, Egypan, Kolumbijec, Ir, Korejec,
Portugalec, Bavor/Bavoøan, Brazilec, Brit, Nizozemec, Tunisan, Albánec
Podobnì jako v pøedchozím cvièení tvoøíme ve cvièení 10 velmi výraznou a frekventovanou skupinu odvozených podstatných jmen  zdrobnìlá
jména. áci si zároveò (v èásti a) vímají variantních podob (více zdrobòujících pøípon u nìkterých jmen) a pøípadné nìkolikastupòovosti pøi odvozování (zdrobnìliny více stupòù). V èásti b) poukáeme na to, e nìkdy se pøi
tvoøení zdrobnìlin vyjadøuje expresivita (èasto kladná) nebo speciální význam (u termínù), nikoliv význam malé míry.
a) zahrádka, zahrádeèka; hoík, hoíèek, hoánek/hoínek; chvilka, chvilièka/chvileèka, chvilinka/chvilenka, chvililinka, chvilininka; nádrka; dìcko, dìátko; medvídek, medvídeèek; slùvko, slovíèko; zvonek, zvoneèek; orlík, orlíèek; ruèka, ruèièka, ruèinka/ruèenka; dbánek, dbáneèek
b) zahrádka  ohrádka (dìtská z., z. na støee auta pro zavazadla); slovíèko  jednotlivé slovo pøi uèení cizímu jazyku (uèit se slovíèka); zvonek 
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1. signální zaøízení na zvonìní (elektrický zvonek u dveøí), 2. bylina se
zvonkovitými, zpravidla modrými kvìty; orlíèek  lesní nebo zahradní
ozdobná bylina s kvìty rùzných barev s ostruhami; ruèièka  ukazatel hodin, pøístroje
Dalí pøíklady: hlavièka (záhlaví písemností, novin), kladívko, kovadlinka, tømínek (ve støedním uchu), kolínka (tìstoviny), tatièky, áteèky (druhy
peèiva), botièka (zaøízení nasazované na kolo motorového vozidla, bránící
mu v pohybu, vyuívané zejména dopravní policií k postihu nesprávnì parkujících øidièù), kníka  seit pro úøední záznamy (vkladní, spoøitelní kníka), sluníèko/slunéèko  brouèek se lutoèervenými krovkami a s èernými
teèkami (slunéèko sedmiteèné) atd.
Cvièení 11 je zaloeno na srovnání vìcného významu odvozených a základových slov a rozvíjí schopnost ákù zobecòovat (pojmenovat obecný
význam). Pøíklady lze vyuít k zopakování gramatických vlastností jmen
uvedeného slovotvorného typu (hromadná jména).
Hromadná jména lopuí, maliní oznaèují souhrn jednotlivin pojmenovaných jejich základovými slovy lopuch, malina, základní vìcný význam
obou slov v tìchto dvojicích je tedy shodný, avak hromadná jména se uívají jen v jednotném èísle (srov. lopuí, maliní,ale lopuch  lopuchy, malina  maliny).
Cvièení 12 navazuje na pøedchozí cvièení zamìøením na hromadná podstatná jména, a to z hlediska obou smìrù slovotvorného procesu: zahrnuje
rozbor (v èásti a) i samostatné tvoøení (v èásti b). Zároveò si pøi øeení úkolu
v èásti a) áci opakují rozdíl mezi koncovkou a pøíponou.
a) kamení, trní
b) borùvèí, køoví, lidstvo, smrèí, vodstvo, plachtoví, zrní, rostlinstvo
Také ve cvièení 13 áci plní pojmenovací úkoly a samostatnì tvoøí slova
(v èásti a). Protoe se na slovotvorném procesu podílí více slovotvorných
formantù (pøedpony, pøípony, koncovky), následuje (v èásti b) srovnání utvoøených slov s jejich výchozími základovými slovy a slovotvorný rozbor.
a) podkolenky, náprstek, podbradek, pohlavek, zámoøí, námìstí, pøedjaøí,
návrí
b) Slova jsou na základì výchozího spojení pøedloky s podstatným jménem (pod kolenem, na prst, pod bradou, po hlavì, za moøem, na mìstì, pøed
jarem, na vrchu) odvozena zároveò pøedponou a pøíponou nebo koncovkou.
podkolenky  kolen(o): pøedpona pod-, pøípona -k(a); náprstek  prst(0):
pøedpona na-/ná-, pøípona -ek; podbradek  brad(a): pøedpona pod-, pøípona -ek; pohlavek  hlav(a): pøedpona po-, pøípona -ek; zámoøí  moø(e): pøedpona za-/zá-, koncovka -í; námìstí  mìst(o): pøedpona na-/ná-, koncovka
-í; pøedjaøí  jar(o): pøedpona pøed-, koncovka -í (zmìna v koøeni r → ø);
návrí  vrch(0): pøedpona na-/ná-, koncovka -í (zmìna v koøeni ch → )
Cvièením 14 sledujeme jednak pohotovost ákù tvoøit slova podle daného slovotvorného modelu, jednak je vedeme k zobecòování významu slovotvorných èástí slova (pøedpon) i celých slov. Pøíklady takto tvoøených slov
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vyuijeme ke srovnání významu (paralelní funkce) jejich pøedpon a významu pøedloek ze základových (výchozích, motivujících) spojení (srov. napø.
podzemí ✕ pøízemí  pod zemí ✕ pøi zemi, nábøeí ✕ pobøeí  na bøehu ✕
podél bøehu).
námìstí, nábøeí, nádraí, návrí, pobøeí, pohoøí, pohranièí, povodí, pomoøí, podhùøí, podzemí, pøímoøí, pøístøeí, pøízemí, rozcestí, rozvodí, území,
zámoøí, závìtøí, zázemí apod.
Pøedpony s místním významem: ná-, nad-, po-, pod-, pøí-, roz-, u-/ú-,
za-/zá- (pùvodem pøedlokové pøedpony, které zachovávají pøi odvozování
význam pøedloek)
Základová slova: místo (mìsto), bøeh, dráha, vrch, hora, hranice, voda,
moøe, støecha, zem, cesta, vítr
Takto odvozená podstatná jména mají místní význam: pojmenovávají místa, okolí, krajiny, oblasti apod. pøi nìèem.
Pro bystré hlavy
Tato formálnì podobná slova jsou tvoøena z odliných základových slov
a odliným slovotvorných zpùsobem, proto se jejich lexikální význam znaènì lií: potomek  odvozeno od pøíslovce potom (= pøíbuzný následující
v pøímé linii  syn, vnuk atd.); podomek  odvozeno od podstatného jména
dùm (spojení s pøedlokou: po domì), pøíp. od pøídavného jména podomní
(= domovní sluha, napø. v hostincích)
Odvozování pøídavných jmen
Cvièením 1. a) procvièujeme odvozování vztahových (relaèních) pøídavných jmen od podstatných jmen. Protoe pøitom dochází k èastým formálním zmìnám v odvozovací pøíponì, pøíp. i ve slovotvorném základu, vìnujeme pozornost také pravopisu tìchto pøídavných jmen. Formální zmìny
(mìkèení souhlásek) procvièujeme i u jejich tvarù v 1. pádì mnoného èísla
rodu muského ivotného (-ský → -tí, -cký → -ètí). V èásti b) doplòujeme
pøíbuzná podstatná jména (obyvatelské názvy) a posilujeme tak povìdomí
o slovotvorných vztazích mezi slovy. I v této èásti cvièení odvozená slova
píeme a zdùvodòujeme jejich pravopis s velkým poèáteèním písmenem: na
rozdíl od vztahových pøídavných jmen fungují obyvatelské názvy jako vlastní jména.
a) radnický  radniètí, trnavský  trnavtí, kostelecký  kosteleètí, znojemský  znojemtí, roztocký  roztoètí, trenèínský  trenèíntí, kladenský  kladentí, lednický  ledniètí, mikulovský  mikulovtí, torontský  toronttí
australský  australtí, øecký  øeètí, anglický  angliètí, kyperský  kypertí, palestinský  palestintí, indický  indiètí, mozambický  mozambiètí, mongolský  mongoltí, syrský  syrtí, porýnský  porýntí
b) Radnièan, Trnavan, Kostelèan, Znojman, Roztoèan, Trenèíòan, Kladeòan, Lednièan, Mikulovan, Toronan
Australan, Øek, Anglièan, Kypøan, Palestinec, Ind, Mozambièan, Mongol,
Syøan, Porýòan
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Cvièení 2 navazuje na cvièení 1. Vedeme áky k zobecnìní, e se vztahová pøídavná jména tvoøí pøedevím tìmito bìnými pøíponami.
elezný pøedmìt, pøátelská výpomoc, dìlová rána, bylinný èaj, jablkový/jableèný koláè, zahranièní návtìva, horská stezka, lesnatý kraj, dìravý hrnec,
motorový èlun, ranní zprávy, blátivá a hrbolatá cesta, hlinìná nádoba, kuchyòská váha, ledvinové kamínky (ledvinná pánvièka)
Ve cvièení 3. a) vedeme áky nejprve k pøesnému vystiení vìcného významu obou uvedených typù pøídavných jmen a na základì srovnávání
k vyvození obecného významu jejich slovotvorných pøípon. V èásti b) pak
procvièujeme tvoøení pøídavných jmen od rùzných podstatných jmen. Pozorování pøíkladù vyuijeme k závìru, e volba slovotvorné pøípony pøivlastòovacích pøídavných jmen závisí na gramatickém rodu základového podstatného jména: pøípona -ùv od podstatných jmen rodu muského (ivotného),
pøípona -in u rodu enského. Porozumìní celému cvièení (významový rozdíl mezi obìma typy pøídavných jmen) ovìøujeme uíváním pøídavných jmen
ve vìtách.
a) Pøídavná jména vztahová (uèitelský) pojmenovávají vlastnost vyplývající ze vztahu k základovému podstatnému jménu (vlastnost týkající se jedince i skupiny, tøídy jedincù), pøídavná jména pøivlastòovací (uèitelùv) vyjadøují pøíslunost k podstatnému jménu (vztah pøivlastòování, pøináleitosti
osobì, jedinci).
b) herecký  hercùv, sousedský  sousedùv, hráèský  hráèùv, hrdinský 
hrdinùv, mateøský  matèin, studentský  studentùv, dìlnický  dìlníkùv, sesterský  sestøin, podnikatelský  podnikatelùv, pøátelský  pøítelùv
Cvièení 4 procvièuje tvoøení pøídavných jmen podle daného slovotvorného modelu. Tato pøídavná jména pojmenovávají vlastnosti chápané jako výsledek dìjù pojmenovaných slovesy. Smyslem úkolu je, aby si áci uvìdomili, e dìj pojmenovávají primárnì slovesa, a tedy pøídavná jména od nich
odvozená pojmenovávají nìjakou vlastnost ve vztahu k dìji. Zároveò si áci
opakují moné formální zmìny pøi odvozování slov z rùzných tvarù, take
dochází k podobným zmìnám jako pøi èasování sloves.
zkontrolovaný pøeklad, zvýhodnìná cena, pronásledovaní uprchlíci, omezený pohyb, zvýené náklady, pøeètená kniha, oetøené pacientky, oputìný
domov, prozrazené tajemství, zpozorované meteority
Cvièení 5 ovìøuje schopnost ákù pøesnì pojmenovat významový rozdíl
mezi pøíbuznými pøídavnými jmény.
ehlicí  ehlící: pøídavná jména nemají stejný význam: ehlicí je úèelové
(viz napø. spojení ehlicí prkno = prkno urèené k ehlení), ehlící pojmenovává probíhající dìj (maminka ehlící prádlo v kuchyni)
Cvièení 6 navazuje na cvièení 5, tvoøíme dvojice pøídavných jmen s významem (právì) probíhajícího dìje a s významem úèelovým: hrající fotbalista  hrací hodiny, kropicí vùz  vùz kropící, prací prostøedek  peroucí
praèka, prodavaèka balící  balicí papír, v plovoucím koi  s plovací vestou, icí stroj  ena ijící
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Pro bystré hlavy
Tento nápis není správný. Pøídavné jméno holící pojmenovává probíhající dìj (mu holící si vousy). Strojky urèené k holení je tedy tøeba náleitì
pojmenovat pøídavným jménem holicí, které má úèelový význam.
Cvièení 7 se zamìøuje na odvozování pøídavných jmen pøedponami a pøíponami zároveò. Tato pøídavná jména se zakládají na spojení podstatných
jmen s pøedlokami: bez motoru, do èasu, po ulici, pøed válkou, proti státu,
bez práce, za hrobem.
bezmotorový  motor(0): pøedpona bez-, pøípona -ový; doèasný  èas(0):
pøedpona do-, pøípona -ný; poulièní  ulic(e): pøedpona po-, pøípona -ní
(zmìna v koøeni c → è); pøedváleèný  válk(a): pøedpona pøed-, pøípona -ný
(zmìna v koøeni válk → váleè); protistátní  stát(0): pøedpona proti-, pøípona
-ní; bezpracný  prác(e): pøedpona bez-, pøípona -ný (zmìna v koøeni á → a);
záhrobní  hrob(0): pøedpona zá-, pøípona -ní
Odvozování sloves
Nejprve ve cvièení 1 odvozujeme slovesa podle slovotvorného modelu.
Uíváním tìchto sloves ve vlastních vìtách ovìøujeme, zda áci chápou
obecný významový rozdíl mezi typy sloves v èásti a) a b). K vysvìtlení vyuijeme zejména dvojice sloves od tého základového pøídavného jména (viz
vzor ve cvièení).
a) zbohatnout, zesmutnìt, zèervivìt, ztloustnout, zmìknout, zrezavìt,
zchoulostivìt
b) èistit, plnit, øedit, mìkèit, sladit, chladit
Cvièením 2 se áci uèí rozliovat opakovanost dìje  tu vyjadøují tzv. slovesa násobená (vysvìtlovat) na rozdíl od sloves nenásobených (vysvìtlit),
pojmenovávajících jednorázové dìje.
prohlíet, bìhat, kupovat, sekat, obracet, létat, vytváøet

ODVOZOVÁNÍ PØEDPONAMI
Slovotvorné pøedpony bìnì uívané, s nimi se mají áci v této èásti uèiva seznámit, vìtinou zachovávají stejný obecný význam pøi odvozování od
základových slov rùzných slovních druhù. Proto probíráme odvozování
pøedponami souhrnnì, bez rozliování slovních druhù utvoøených slov.
Ve cvièení 1 a 2 se áci uèí srovnáním vìcného významu odvozených
a základových slov zobecòovat významy pøedpon v nich uitých.
Cvièení 1. a): Základová slova: sladký, malý, tìký, krásný, blednout, cenit, hovoøit, zralý, temnìt
Pøedpona pøe- zde zesiluje význam základového slova (vyjadøuje velkou
míru vlastnosti nebo dìje), pøedpona po- naopak zeslabuje jeho význam (vyjadøuje malou míru).
b) Pøedpona pøe- zde znamená smìr pohybu na druhou stranu, pøes nìco:
pøeplavat  plavat pøes (jezero), pøelézt  lézt pøes (plot), pøebìhnout  bìet pøes (ulici)
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c) pøejít silnici, pøeletìt oceán, pøeskoèit loui, pøekroèit práh, pøejet hranice, pøebrodit potok, pøevézt pøes øeku, pøebruslit ledovou plochu apod.
Cvièení 2 navazuje na pøedchozí cvièení a vede áky k rozliování pøedpony ve slovech formálnì podobných.
Slova s pøedponou pøe-: pøedat (dát), pøeháòka (hnát), pøeitek (ít), pøeklad (klást); slova bez pøedpony: pøedek, pøezka
Ve cvièení 3 se áci seznámí s dùleitým pojmem záporu (negace) a s jeho
vyjádøením slovotvorným (zápornou pøedponou ne-) v èásti a) a lexikálním
(synonyma ke slovùm se zápornou pøedponou jsou antonymy slov bez této
pøedpony) v èásti b). Slovotvorný úkol ve cvièení lze tedy vyuít k opakování významových vztahù mezi slovy (synonyma, antonyma).
a) nepravdivé, neveselé, nesouhlas, nemalý, neúspìch, neménì, necitlivým
b) livé, smutné, odpor, velký/znaèný, prohra, stejnì, hrubým
Pro bystré hlavy
a) nebohý (= ubohý), nebozez (= roubovitý vrták do døeva), neboák
(= uboák, nebohý èlovìk), nebotík (= zemøelý èlovìk), necita (= bezcitný,
necitelný èlovìk), nedouk (= nedostateènì vzdìlaný èlovìk), neduh (= nemoc), nehoda (= neastná pøíhoda), nemluvnì (= malé dítì), nenávist
(= odpor, zá), neplecha (= nezbednost), nezbedný (= rozpustilý)
b) Pøedpony v tìchto názvech naznaèují polohu morfémù jimi pojmenovaných vzhledem ke koøeni: pøedpony leí pøed koøenem, pøípony za ním,
tedy pøipínají se k nìmu.
Cvièení 4 opakuje uívání pøedpon s-/se- a z-/ze-, které byly mj. probírány ve slovotvorném uèivu v 6. roèníku. V tomto smyslu zdùvodòujeme jejich pravopis.
sklonit hlavu, zcestovalý èlovìk, mléko se srazilo, zcukernatìlý med, sbírka
pohádek, zprostit obalovaného viny, zchátralá stavba, shluk lidí, zèeøit hladinu rybníka, radostné shledání, splavný úsek øeky, ztotonit se s názorem, sborový zpìv, zbìsile sjídìt kopec, nesrozumitelné zkratky, scvrklé ovoce, zcela
zdravý mu, lidsky se sblíili, scedit pagety, sèítat zlomky, sdìlit zkuenost
Cvièení 5 navazuje na cvièení 1, 2 a 3; postupujeme v nìm obdobnì
a srovnáváme význam tée pøedpony v rùzných slovech.
a) Pøedpona pod- nese význam malé míry (podhodnotit, podprùmìrný),
niího stupnì (podporuèík), umístìní nebo smìr pod nìèím, dole (podtitulek, podjet, podzemní, podpis, podmoøský, podjezd).
b) Ke vem slovùm lze utvoøit pøíbuzná slova s pøedponou nad-, skuteènì
opaèný význam mají slova nadtitulek, nadjet, nadzemní, nadhodnotit, nadmoøský, nadjezd, nadprùmìrný.
■

SKLÁDÁNÍ SLOV
Tvoøení slov skládáním uvádíme cvièeními zamìøenými na pozorování
a srovnávání sloenin se slovy odvozenými a s jejich výchozími spojeními
slov. Ve cvièení 1 a 2 si áci zároveò opakují pojmy slovotvorný základ,
koøen a pøedpona a vyvozují rozdíly mezi odvozováním a skládáním.
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Cvièení 1:
nadvýroba: výroba
velkovýroba: velká výroba
pøevod: vodit
ropovod: vodit ropu
rozmìr: mìøit
plynomìr: mìøit plyn
Cvièení 2: ètyøstìn  ètyøi stìny, veselohra  veselá hra, luto-èerný  lutý a èerný, teplomìr  mìøit teplotu, obranyschopný  schopný obrany, horolezec  lézt na hory, hnìdouhelný  hnìdé uhlí, dvoupatrový  dvì patra,
vlakvedoucí  vedoucí vlaku, jihozápad  mezi jihem a západem, listopad 
padá listí, støedokolský  støední kola
Ve cvièení 3 si áci provìøují pohotovost pøi tvoøení sloenin s nìkterými
frekventovanými èleny. Cvièení mùeme uvést formou soutìe. Souèasnì
áky vedeme k tomu, aby si uvìdomovali modelovost tvoøení sloenin, pøíp.
aby se pokusili vymezit hlavní oblast jejich tvoøení (odborné názvy).
vodomìr, vodojem, vodovod, vodoléèba, vodotrysk, vodopád, vodotìsný
èernozem, èernoknìník, èernobílý, èernooký, èernovlasý
elektrospotøebiè, elektromotor, elektrotechnika, elektromechanika, elektroakustika, elektrodynamika, elektroléèba, elektroopravna
biochemie, biologie, biograf, biosféra, bioplyn, biopalivo, biolíh, biopotraviny, biokavárna
novovìk, novostavba, novogotika, novomanel, novotvar, novoèeský, novodobý, novorozený, novoroèní, novopeèený
Ve cvièení 4. a) postupujeme opaènì ne dosud: áci sloená slova rozpoznávají a pøiøazováním pøísluných základových slov vysvìtlují jejich lexikální význam. V èásti b) rozliují jazykový pùvod jejich èlenù (domácí
a cizí koøeny).
a) tisíciletý  tisíc let, svatovojtìský  svatý Vojtìch, sobìstaèný  sobì
staèící (= vystaèující s vlastními prostøedky), ctihodný  hodný cti, trojlodní
 tøi lodì, tøicetiletý  tøicet let, pravdìpodobný  podobný pravdì, rukopis
 psát rukou, støedovìk  støední vìk, pozoruhodný  hodný pozoru, kulturnì-historický  kulturní a historický
velkoploný  velká plocha, práceschopný  schopný práce, poloautomatický  napùl (z poloviny) automatický, vysokozdviný  vysoký zdvih / zdvihat vysoko, spolupracovník  pracovat spolu (spoleènì), dvousmìnný  dvì
smìny, celodenní  celý den
b) poloautomatický
Cvièení 5 vede áky k pøemýlení o rozdílech ve slovotvorném procesu
pøi tvoøení vlastních a nevlastních sloenin. Podobnì jako ve cvièení 1 a 2
tedy áci srovnávají jednotlivé sloeniny v obou skupinách s jejich výchozími spojeními slov a vímají si, èím vím se od nich lií.
kávovar, malomìsto, medonosný, krátkonohý  vlastní sloeniny
zemìtøesení, práceschopný, kolemjdoucí, dlouhohrající  nevlastní sloeniny (spøeky)
Cvièením 6 si áci ovìøují produktivnost (poèetnost) sloenin v odborném názvosloví; k ilustraci vyuívají vlastních znalostí z jiných pøedmìtù.
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Cvièení lze pøíp. uvést jako soutì nebo jako práci ve skupinách.
krásnooèko, perlorodka, sudokopytník, ptakojetìr, hmyzoravý, hrubozobý,
kosoètverec, trojúhelník, lichobìník, trojèlenka, pravoúhlý, rovnoramenný,
dvouciferný
Cvièení 7 je urèeno jako závìreèné srovnání tvoøení slov odvozováním
a skládáním. Vyplyne z nìj základní rozdíl mezi obìma zpùsoby tvoøení slov:
odvozená slova se zakládají na jednom koøeni, sloená (minimálnì) na dvou.
Odvozená slova: hvìzdník  hvìzda, modøenec  modrý, plamének  plamen, kopretinovec  kopretina, zvonek  zvon, podbìl  bílý, barvínek  barvit, sluneènice  sluneèný/slunce
Sloená slova: ètyølístek  ètyøi lístky, èernobýl  èerné býlí (= plevel),
sedmikráska  sedm krás, lomikámen  lámat kámen, devìtsil  devìt sil,
jednokvítek  jeden kvítek
■

Z K R A C O V Á N Í ; Z K R AT K Y
A Z K R AT K O V Á S L O VA
Výklady zamìøujeme pro zjednoduení pøedevím na iniciálové zkratky,
komunikaènì znaènì vytíené a pro áky zpravidla nejznámìjí. Protoe pøi
zkracování dochází k úpravì ji existujících víceslovných názvù, vycházíme vìtinou od hotových zkratek a vedeme áky k identifikaci jejich výchozích nezkrácených podob. Tak jsou zamìøena cvièení 1 a 2.
Cvièení 1: FOK = Film  Opera  Koncert
Cvièením 2 si áci zároveò názornì ilustrují funkci zkratek  vìta s vypsanými víceslovnými názvy je mnohem delí ne uvedená podoba vìty se
zkratkami.
Na vysokých kolách v Èeské republice, jako napøíklad/na pøíklad na
Univerzitì Karlovì, Èeském vysokém uèení technickém, Akademii múzických
umìní a podobnì, studují i cizinci ze Slovenské republiky, Spolkové republiky Nìmecko, Velké Británie, Spojených státù amerických (angl. United States of America) a tak dále.
Ve cvièení 3 postupujeme opaènì ne v pøedchozích cvièeních a procvièujeme pravopis zkratek. Napø. Korejská lidovì demokratická republika 
KLDR, Èínská lidová republika  ÈLR, Spoleèenství nezávislých státù  SNS
apod. Jsou to zkratky z poèáteèních písmen víceslovných názvù, teèky za
nimi nepíeme.
Pøi plnìní úkolu ve cvièení 4 si áci uvìdomí, jak bìnì a èasto se zkratky
v dnení komunikaci uívají. Cvièení mùeme vyuít k úvaze, jaké praktické výhody a nevýhody uívání zkratek s sebou pro uivatele pøináí (úspora
místa, pøíp. èasu pøi psaní ✕ obtíe pøi porozumìní pøi neznalosti výchozího
nezkráceného názvu).
Napø. PSP ÈR = PS PÈR  Poslanecká snìmovna Parlamentu Èeské republiky, EP  Evropský parlament, NATO  Severoatlantická aliance (angl.
North Atlantic Treaty Organisation) atd.
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Cvièení 5 navazuje na pøedchozí cvièení a vede áky k tomu, aby si uvìdomili, e se zkratky zapojují jako vìtné èleny do vìty. Jejich gramatické
kategorie se øídí (jsou dány) nezkrácenými víceslovnými názvy, které zkratky ve vìtì zastupují.
byla zastoupena Spolková republika Nìmecko, Obèanská demokratická strana i Èeská strana sociálnì demokratická se zúèastnily, zareagovala Organizace spojených národù (zareagovalo OSN), praská mìstská hromadná doprava pøepravila, stala se Èínská lidová republika, loòské Lidové noviny
pøinesly, vysílala Èeská televize, posílila rozíøená Evropská unie
Cvièení 6 srovnává iniciálovou zkratku a zkratkové slovo; na základì
pouití ve vìtì si áci uvìdomí formální rozdíly mezi nimi.
CK = cestovní kanceláø, Èedok = Èeská dopravní kanceláø (zkratka
a zkratkové slovo); jet na dovolenou s Èedokem, koupit si zájezd v Èedoku
Ovìøte si, jak jste zvládli látku v této kapitole.
1. Ano, kadé slovo musí obsahovat alespoò jednu slabiku. Mùe ji tvoøit
pouze jedna hláska, tzn. samohláska (spojky a, i) nebo slabikotvorná souhláska (r, l  trn, plch).
2. a) rozum: schopnost èlovìka myslet, usuzovat
b) mluvnický rod (muský), ivotnost (neivotné), èíslo a pád (urèujeme
podle konkrétního tvaru ve vìtì)
3. kolní jídelna, velká pøestávka, pololetní prázdniny, tøídní uèitel, ákovská kníka
4. travièka: 1. zdrobnìle: tráva, 2. ena, která tráví, otravuje (pøechýlené
podstatné jméno od slova traviè). Jsou to homonyma.
5. rovnomìrný pohyb, trajektorie, infraèervené záøení, svìtelné spektrum,
ohnisková vzdálenost, rozptylka, lumen, lux, atom, proton, neutron, molekula, tlak, hydrostatický tlak, spojené nádoby, vztlaková síla
6. Slova odvozená mají jen jeden koøen (slovní základ), sloená slova mají
koøeny (slovní základy) dva, pøíp. i více.
7. SZ (Strana zelených), KDU-ÈSL (Køesanská a demokratická unie  Èeskoslovenská strana lidová), ÈSSD (Èeská strana sociálnìdemokratická)
8. Nìmèina.
9. Podíváme se do slovníku cizích slov (napø. do Akademického slovníku cizích slov).
Pracovní seit str. 2833

Odvozování slov
Vìtina cvièení v této èásti pracovního seitu slouí k procvièování základních pojmù z uèiva o tvoøení slov v pøísluné èásti uèebnice 6. a 7. roè-
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níku a kombinuje praktické opakování slovotvorných rozborù s úkoly zamìøenými na správné vyuívání (zapojování) utvoøených slov v textu.
Cvièení 1. a): dárek: dár/ek (slovotvorný základ dar-: a → á, pøípona
-ek)
b) Jde o dvojici základového slova a jeho formální zdrobnìliny. Obì slova mají stejný vìcný význam: dárek nemusí vdy znamenat malý dar. Ustálená a nezamìnitelná jsou napø. spojení dar boí (nikoliv *dárek boí), vánoèní dárek (bez ohledu na jeho velikost).
Pod vánoèním stromkem leela hromada dárkù. Jeho talent je pøímo
dar od boha. K svátku jsem jí jako dárek dala dva díly Harryho Pottera.
Øeditel nemocnice pøijal od zástupcù firmy sponzorský dar na nové vybavení.
c) Vìtina zdrobnìlin takto tvoøených má ve srovnání se svým základovým slovem zdrobòující význam (pojmenovávají mení pøedmìt)  cvièení
má áky pøivést k tomu, aby si to uvìdomili. Jsou to dvojice jako: strom 
stromek, stùl  stolek, dùm  domek, papír  papírek apod.
Cvièení 2. a): kvìtina  kvìt = rostlina s (pìknými) kvìty nebo listy.
b) slovesa: vykvést, vykvétat, rozkvést, rozkvétat, odkvést, odkvétat, prokvétat
podstatná jména: kvìtináè, kvìtinka, kvìtináø, kvìtináøka, kvìtináøství,
kvìtomluva
pøídavná jména: kvìtinový, kvìtináøský, rozkvetlý, vykvetlý, odkvetlý
pøíslovce: kvìtinovì, rozkvetle, vykvetle
Cvièení 3 smìøuje k posílení povìdomí ákù o produktivních slovotvorných typech a øadách.
senný: rodinný, rovinný, rostlinný, (ne)stranný, ochranný, vonný, cenný
materialismus: individualismus, kolonialismus, archaismus, feudalismus,
kapitalismus, romantismus
øíkávat: plakávat, nahrávat, hlásávat, dìlávat, zpívávat, trhávat, spávat
potovné: kolné, jízdné, nájemné, cestovné, balné, mýtné
výkací: hrací, tahací, koupací, plovací, potápìcí
vyhrát: vysázet, vypracovat, vydìlat, vyjet, vykopat, vyskoèit
Cvièení 4. a): ètená zkouka, ètivý román, èlovìk ètoucí knihu, ètecí zaøízení, èitelný rukopis, seètìlý ètenáø
b) sloveso èíst
Cvièení 5:
Slova odvozená pøedponami: prales, pøímoøský, oèistit, slézt, usadit, podvodní
Slova odvozená pøíponami: pravice, pøímka, oèitý, sloupek, stromoví, uranový, podvodník
Cvièení 6 mùeme po vypracování doplnit upozornìním na to, e nìkteré
pøedpony se samohláskou mají dlouhou a krátkou variantu (vy-/vý-, na-/ná-)
a e v jednom slovì se mùe hromadit více pøedpon.
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a) pøedpovìï, odpovìï, výpovìï, nápovìda
b) pøedpovìdìt, odpovìdìt, vypovìdìt, zapovìdìt, napovìdìt  jsou to slovesa odvozená pøedponami
Základové slovo: povìdìt
Cvièení 7. a):
Krajina kolem øeky
Slovotvorný základ + __ __
Labe
Polabí
-lab- + pøedpona po-, koncovka -í
Dyje
Podyjí
-dyj- + pøedpona po-, koncovka -í
Otava
Pootaví
-otav- + pøedpona po-, koncovka -í
b) Napø. Posázaví, Povltaví, Poohøí, Povydøí, Pováí, Porýní (Poumaví,
Pobaltí). Pravopis tìchto zemìpisných názvù zdùvodníme: plní funkci vlastních jmen.
Cvièení 8: Podkrkonoí, Podkrunohoøí, Podorlickohoøí
Cvièení 9:
pracovat: odpracovat, vypracovat, napracovat, dopracovat, zapracovat,
rozpracovat, zpracovat, pøepracovat, upracovat (se), propracovat
jít: pøijít, dojít, ujít, zajít (si), vyjít, sejít, obejít, odejít, pøejít, rozejít (se),
vejít, projít (se)
mluvit: rozmluvit, pøimluvit (se), smluvit, omluvit (se), zamluvit, pøemluvit, vymluvit (se), promluvit, namluvit (se, si)
dìlat: udìlat, dodìlat, rozdìlat, pøidìlat, pøedìlat, sdìlat, vydìlat, nadìlat, zadìlat, prodìlat
Cvièení 10: legendární  legenda, praský  Praha, geniální  génius, hudební  hudba, smíchovský  Smíchov, hlavní  hlava, významný  význam,
svìtový  svìt, obrovský  obr, mistrùv  mistr, slavný  sláva, tehdejí  tehdy, Nosticùv  Nostic, dnení  dnes, Stavovský  stav

Skládání slov
Cvièení 1: Napø. Novohrady, Mydlovary, Kolodìje, Mokropsy, Kozolupy,
Kozojedy, Kostolomlaty, Vehrdy, Senohraby, Pøestavlky, tìrboholy, Dalskabáty, Zvonokosy, Pìtikostelí, Senováné námìstí atd.
Cvièení 2:
princezna Zlatovláska
sloenina vlastní
kocour Modrooèko
sloenina vlastní
Dlouhý, iroký a Bystrozraký
sloenina vlastní
dìd Vevìd
sloenina vlastní
áci mohou dále uvádìt vlastní pøíklady, jako napø. èarostøelec, drvotìp,
èarodìjnice, èernoknìník (sloeniny vlastní).
Cvièení 3. a): nelií se významem, jsou to synonyma
b) utvoøena stejnì: sloeniny (vlastní)
c) pùvod: první slovo ve dvojici je cizího pùvodu, druhé domácího (z èeských koøenù)
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Cvièení 4:
1. auto-: = automobil; automobil, autobus, autoopravna, automapa, automechanik, autobazar, autokar, autodoprava, autojeøáb, autokola
2. auto-: = sám, vlastní; autogram (autogramiáda), autobiografie, autoportrét, automasá, autoanalýza, autokritika, autoportrét
Cvièení 5:
veselohra
vlastizrada
snìhobílý
elezobeton
kamenolom
psovod
pravdomluvný
provazochodec
moøeplavec
jazykovìda
práceschopný
hromobití
kávovar
okamik
hluchonìmý
veumìl
Cvièení 6: Po vypracování úkolu a srovnáním zastoupení sloených slov
v jednotlivých skupinách mùeme áky vést k vyvození závìru, ve které
z nich se nejèastìji tvoøí nové názvy (sloeniny cizí a hybridní, tj. utvoøené
spojením èeského a cizího èlenu).
celozrnný chléb
polomáèené rohlíèky
dvouvaøiè
cyklocomputer
samonabíjecí baterie
videokamera
biomléko
rychlovarná konvice
diasuenky
notebook
eurookna

Èeské èleny
celé zrno
máèet napùl
dva vaøièe
sám (se) nabít

Cizí èleny

Èeský + cizí èlen

cyklistický computer
video, kamera

rychle vaøit
note, book

mléko, bio(logický)
suenky,dia(betický)
okna, euro (EU)

Cvièení 7:
samo-: samohláska, samochvála, samomluva, samoobsluha, samopal, samospád, samospou, samospráva, samovládce, samovznícení, samozásobitel, samoèinný, samohybný, samojízdný, samolepicí, samonosný, samorostlý, samostatný, samoúèelný, samovolný, samozøejmý
velko-: velkodùl, velkofilm, velkokapitál, velkomìsto, velkoobchod, velkoodbìratel, velkostatek, velkovýroba, velkovýkrmna, velkokapacitní, velkolepý, velkomoravský, velkomyslný, velkoplodý, velkorysý
Cvièení 8:
-pis: dìjepis, pøírodopis, zemìpis, horopis, vodopis, chorobopis, èistopis,
hrubopis, dálnopis, tìsnopis
-metr: milimetr, decimetr, centimetr, kilometr, barometr
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Cvièení 9: vlasti/vìda: pøírodovìda, zdravovìda, jazykovìda
epi/centrum: hydrocentrum, fitcentrum, biocentrum
bio/logie: zoologie, filologie, geologie, hydrologie
deci/metr: centimetr, milimetr, kilometr
zoo/park: lesopark, akvapark, lunapark, skatepark, snowpark, dinopark
pravo/pis: èistopis, rukopis, zemìpis, dìjepis, rodopis, èasopis

Zkracování; zkratky
Cvièení 1 vychází z mezipøedmìtových znalostí a veobecného rozhledu
ákù. Pokud áci nìkteré zkratky neznají, motivujeme je k vlastnímu vyhledání informací napø. v denním tisku, v encyklopedických pøíruèkách nebo
na internetu.
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy Èeské republiky
Ministerstvo zahranièních vìcí Èeské republiky
Ministerstvo financí Èeské republiky
Ministerstvo kultury Èeské republiky
Ministerstvo dopravy Èeské republiky
Ve cvièení 2. a) obdobnì jako ve cvièení 1 mohou áci získat potøebné informace napø. prostøednictvím internetu.
SMS  krátká textová zpráva, z anglického názvu Short Message Service
MMS  multimediální zpráva, z angl. Multimedia Messaging Service
b) MP3 (MPEG-1 Layer 3) je formát komprese zvukových souborù, oblíbený pro uchování a pøehrávání hudby (zkratka z anglického názvu Motion
Picture Experts Group)
Cvièení 3: MUDr. Karel Veselý, Ing. Helena Slováèková, MVDr. Zdenìk
Nový
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Skladba
Syntaktickému uèivu se v sedmém roèníku vìnuje pomìrnì velká pozornost. Uèivo je uspoøádáno podobnì jako v roèníku estém (zamìøujeme se
jak na rozbor a tvoøení vìtných konstrukcí, tak i na jejich spojování a navazování v rámci textu). Mìli bychom si být vìdomi, e nároènost látky klade
také pomìrnì velké poadavky na abstraktní mylení ákù, a diferencovat
své poadavky podle toho, jakých cílù chceme se zøetelem k mylenkové
úrovni ákù dosáhnout.
Hlavním cílem je, aby se vichni áci nauèili správnì tvoøit a vhodnì ve
svých jazykových projevech uívat rùzné syntaktické konstrukce, aby také
dokázali posoudit jejich vlastnosti z hlediska stylistického. Nadanìjí a zvídavìjí (napø. studenti víceletých gymnázií nebo áci, kteøí se ke støedokolskému studiu pøipravují) by mìli tak dobøe porozumìt obsahu základních
pojmù a termínù a umìt s nimi pracovat (jejich znalost umoòuje nejen proniknutí do problematiky stavby èeské vìty, ale mùe významnì pøispìt
i k zvládnutí jazykù cizích a k rozvoji abstraktního a logického mylení).

STAVBA VÌTNÁ
Vìty s podmìtem a vìty bez podmìtu
Lze bez nadsázky øíct, e slovo a vìta jsou ústøedními mluvnickými pojmy, pøestoe jejich charakteristiky a definice (i chápání obsahu tìchto pojmù) se mohou v jednotlivých odborných pracích od sebe odliovat (co platí
zejména o termínu vìta). V uèebnicích jsme zvolili pøístup, který má v souèasnosti podporu v øadì mluvnic.
I kdy vìtu pøímo nedefinujeme, usilujeme o to, aby byla chápána jako
jednotka jazykového systému, a ne jako jednotka promluvová.
P o z n á m k a : Pro tuto promluvovou jednotku se v jazykovìdných pracích uívá pojem
výpovìï. Rozumí se jím vìta (popø. vìtný ekvivalent), která je konkrétnì realizovaná, situaènì zakotvená, a plní specifické komunikaèní funkce; bývá vymezena graficky nebo zvukovì.

Pokud jde o formální stránku, je vìtou ta struktura, která je tvoøena slovy
majícími platnost vìtných èlenù. Mezi tìmito slovy jsou rùzné významové
vztahy, které jsou urèitým zpùsobem vyjádøeny formálnì. Kadá vìta musí
obsahovat mluvnicky vyjádøený vztah pøisuzovací, protoe ten jako jediný
ze vech umoòuje vypovídat nìco o okolním svìtì formou soudù; postihujeme jím, jaké vztahy jsou mezi jevy okolního svìta, a charakterizujeme je
z hlediska èasu a slovesného zpùsobu (nìco pokládáme za jisté, moné, nemoné, nutné apod.). Protoe nositelem tìchto mluvnických kategorií je urèitý slovesný tvar, jen je ve vìtì vdy v postavení pøísudku, musí  podle
naeho pojetí i pojetí novìjích mluvnických pøíruèek, napø. Èetina  øeè
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a jazyk  kadá vìta obsahovat pøísudek. (Pøísudek mùe být nìkdy z rùzných dùvodù nevyjádøen: Petr se uèí a já taky. atna vlevo.)
Dùleité je, zda se vztah pøisuzování uskuteèòuje mezi podmìtem a pøísudkem (tak vznikají vìty s podmìtem, nazývané té dvojèlenné), nebo zda
se pøísudek vztahuje pouze k situaci, je jazykovì pojmenována není (vìty
bez podmìtu neboli jednoèlenné).
Poznámka : Za vìty s podmìtem (dvojèlenné) povaujeme i vìty s podmìtem nevyjádøeným nebo veobecným.

V cvièení 2 rozliujeme vìty s podmìtem a bez podmìtu; v nìkterých pøíkladech je poznávání podmìtu ponìkud komplikováno tím, e podmìt buï
následuje a po pøísudku (Po celý den ho bolela hlava. Venku se strhl prudký
vítr. Od lesa zavanul chlad), nebo je vyjádøen zájmenem (Nic se nestalo.
Mirkovi se to vùbec nelíbilo. Nìco se ti asi zdálo. Nìkdo zvoní u dveøí). Ve
vìtì Pøi chùzi po cestièce jsem si zapráila boty je podmìt nevyjádøený;
ostatní vìty jsou vìty bez podmìtu.
Ve cvièení 3 rozliují áci vìty bez podmìtu a vìty, ve kterých je podmìt
nevyjádøený (Pøítì vás... Leí... Spí jako dudek. Lije vodu... Veèer vdycky
zatahuje... Mluví nìkolika jazyky).
Vechny tøi typy vìt jsou zastoupeny ve cvièení 4.
Bez podmìtu jsou vìty: V noci zase snìilo a od okna profukovalo. Nechtìlo se mu jetì vstávat ...a bylo mu dobøe. Pak ... vytrávilo, dokonce ...
zakruèelo v bøie. Najednou ... zaskøípìlo).
Vyjádøený podmìt je v posledních dvou vìtách: Dveøe se rozlétly a do
bytu vtrhla Monika. Ve zbývajících vìtách není podmìt vyjádøen.
V cvièení Pro bystré hlavy vedeme áky k úvaze, e vìty bez podmìtu
èasto oznaèují pøírodní jevy nebo tìlesné a duevní stavy lidí. Necháme je
uvádìt i dalí pøíklady. Protoe sloveso v pøísudku nevyjadøuje v tìchto vìtách shodu s podmìtem, je ve tvaru 3. os. j. è. r. stø.
Moná øeení ve cvièení 5 jsou: Petrovi asi pøeskoèilo. Nemocnému se po
injekci ulevilo. V létì u táboráku se vem chtìlo zpívat (bylo vem do zpìvu).
Ivanì bylo stále do pláèe. Malým dìtem se na táboøe nìkdy stýská po rodièích. V dálce hømìlo. Nìkde blízko uhodilo. Rozednívá se. Stmívá se. Podle
pøedpovìdi bude v noci mrznout.
Ve cvièení 6 dbáme vedle vysvìtlení významu vìt pøedevím na to, aby si
áci uvìdomili jejich stylovou hodnotu (zejména se zøetelem k adresátovi).
U mu sklaplo. Nestalo se to, co oèekával.  Straí ti ve vìi? Zbláznil ses?
 Tváøí se, jako by se nechumelilo. Tváøí se jakoby nic, jako by se nic nedìlo.  U mu otrnulo. U se vzpamatoval z nìèeho nepøíjemného.  plouchá
ti na maják. Jedná nerozumnì, blázní.  Bylo mu pod psa. Bylo mu velmi
patnì.  U mi svítá. Zaèínám tomu rozumìt.
Cvièení 7: Porovnáváme jednotlivé návrhy a hledáme variantní øeení.
Napø.: Na krajinu padl soumrak a vzduch se náhle ochladil. Zvedl se èerstvý
vítr. K veèeru se obloha pokryla tìkými mraky. Nejprve zaèaly padat drobné
kapky detì, pozdìji pøely v prudký liják. Vude bylo bláto. Tma pøila náhle.
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Pracovní seit str. 3435

Vìty s podmìtem a vìty bez podmìtu
Cvièení 1: Vìty bez podmìtu (vìty jednoèlenné) jsou: 2, 3, 6, 18, 25.
Podmìt je vyjádøen ve vìtách 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, není
vyjádøen ve vìtách 7, 8, 9, 15, 19, 21, 23, 24.
Vìta s podmìtem veobecným je vìta 10.
Slova gajdo, gajdy jsou nespisovná, náøeèní a oznaèují dudáka a dudy.
Cvièení 2: Bez podmìtu jsou vìty 2, 5, 6, 8, 9.
S podmìtem nevyjádøeným jsou vìty 1, 3, 4, 7, 10.
Ve cvièení 3. a) lze jako pøíklad uvést tyto vìty: U celý týden je detivo.
Celý den je detivý. Zlobí se, protoe jsme pøili pozdì. Mluví se o tom u
vude. Stýská se mi po domovì. Stýská si, protoe nemá ádné pøátele.
V èásti b) mùeme jako pøíklad uvést tyto vìty: Bolí mì záda. Bolí mì
v krku. V dálce se blýská hladina rybníka. Na obloze se blýská.
Cvièení 4 je transformaèní: Vèera nastal silný mráz. Co si o tom lidé povídají? Do transformátoru uhodil blesk. Dé pomalu ustává. Vaek se stydìl (hanbil). Toho pejska jsem litoval.

Vìtné ekvivalenty
Vìta je základní gramatickou jednotkou, která má v konkrétních jazykových projevech funkci výpovìdi. Vedle ní vak jako výpovìdi mohou
fungovat i jiné formy, které za urèitých podmínek jsou vìtám rovnocenné;
ve shodì s dalími mluvnicemi a slovníèkem kolské terminologie uveøejnìným na webových stránkách MMT uíváme pro nì pojem vìtné ekvivalenty.
Poznámka : Vìtné ekvivalenty je nutno odliovat od vìt s elipsou pøísudku. Zatímco ve
vìtách s elipsou vynechaný pøísudek vyplývá z kontextu nebo situace (napø. Martina píe úkol
a Pavel také), vìtné ekvivalenty jsou konvencionalizované a v urèitých situacích je pouíváme místo vìt bìnì (napø. povely v tìlesné výchovì).

Cvièení 1: Slovník spisovné èetiny u slova pampa uvádí, e je to podstatné jméno rodu enského, které pochází z indiánských jazykù a oznaèuje
argentinskou step. Toto slovo mùeme té vyuít ke krátkému mluvnímu
cvièení, propojujícímu uèivo o jazyce se zemìpisem (slova step, prérie
a pampa, popø. pusta oznaèují rùzné oblasti, které mají podobný ráz; kde se
tyto oblasti rozkládají, èím jsou charakteristické apod.).
Základem vìtných ekvivalentù (cvièení 2) jsou rùzné slovní druhy, napø.
èástice (Ano. Jistì), citoslovce (Ach!), podstatná jména (Noc a hvìzdy nízko
nad hlavou. Oheò? Svìtlo, teplo a pøátelství dobrých lidí. Dobrý veèer), pøídavná jména (Nádherné!) nebo slovesa ve tvaru infinitivu (Jen je posbírat.
Jíst a pít?).
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Moné vìtné ekvivalenty ve cvièení 3 jsou napø. tyto: Jeden dus a zmrzlinu. Jeden na odpoledne. Vpravo v bok! Honem! Stát! Vyhrát tak milion!
Fuj! Pst! Do toho!
Cvièení 4 má vést k poznání, e v nìkterých situacích je uití vìt neobvyklé nebo nemoné (rùzné pozdravy, povely, komunikace se zvíøaty).
Ménì známé výrazy (hlavnì pro mìstské dìti): Na, puta, puta, na!  volání na drùbe, nejèastìji na slepice a kuøata; Vijé!  pobízení taných zvíøat
k chodu; Prrr!  výzva pro taná zvíøata k zastavení; Ká!  plaení, odhánìní, napø. ptactva; Káè, káè, káè!  volání na kachny
Necháme áky uvádìt dalí pøíklady (napø. jak oni sami komunikují se
zvíøaty, jak lidé formulují dùrazné pøíkazy, zákazy, napomenutí apod.).
V souvislém textu (cvièení 5) se zamyslíme zejména nad funkcí rùzných
konstrukcí: vìtné ekvivalenty urychlují spád dìje, oivují vyprávìní, zvyují
napìtí  Prásk! Prásk! Hurá! Ale bìda. (citoslovce jako základ); Dane! Pomoc! Hrùza! Richarde! Pozor! (podst. jm.). Vìty bez podmìtu jsou: Ten den
bylo Danem trhlo; zbylé jsou s podmìtem (vyjádøeným i nevyjádøeným).
Vìtné ekvivalenty uívají (èasto a nadmìrnì) právì dìti, jestlie vypravují nìjakou pøíhodu. Proto se cvièení 6 zamìøuje na mluvený projev ákù.
Chceme je vést k adekvátnímu uití tìchto prostøedkù, k poznání, e jimi
mohou vyprávìní oivit, avak e pøi nadmìrném výskytu ho naopak èasto
znejasní a e text mùe na posluchaèe nìkdy pùsobit smìnì.
▼

Cvièení 5 lze té vyuít jako výchozí pro opakování probraného uèiva.
1. Které slovo je podmìtem ve vìtì Náhle ho nìco napadlo? (nìco)
2. Vyhledejte v posledním odstavci podstatné jméno pomnoné. (kalhoty)
3. Uveïte alespoò dvì vhodná pøídavná jména, která bychom mohli doplnit
do vìty Náhle se ozval výkøik. (zoufalý, hlasitý, pøiduený)
4. Vyhledejte vechna zájmena a urèete jejich druh. (ten  ukazovací; se, si,
sebou  osobní zvratné; jeho  pøivlastòovací; co  tázací; ho, je  osobní;
nìco, vech, vechno  neurèitá)
5. Které tvary èíslovky oba jsou spisovné a které nespisovné?
Dr to obouma rukama. Dr to obìma rukama.  Zatelefonovala jsem
oboum kamarádùm. Zatelefonovala jsem obìma kamarádùm.
6. Ke slovu hlas uveïte pøíbuzné podstatné jméno, pøídavné jméno, pøíslovce a sloveso. (souhlas, hláení, prohláení; hlasitý, hlasitì, nahlas; hlásit, souhlasit, prohlaovat apod.)

Druhy vìt a vìtných ekvivalentù podle funkce
V uèebnicích jsme  v souladu se schváleným elektronickým slovníkem
kolské terminologie  upustili od uívání oznaèení druhy vìt podle postoje mluvèího. Chtìli bychom toti postihnout, e vìta (vìtný ekvivalent) má
svou stránku formální (podle uití nìkterých slov, slovesného zpùsobu, melodie nebo uití rùzných grafických prostøedkù dìlíme vìty a vìtné ekviva-
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lenty na oznamovací, rozkazovací, tázací, pøací; zvolací), avak e tyto základní formy mohou plnit rùzné funkce. (Napø. tyto vìty mají vdy formu
tázací, avak fungují rùznì: jako otázka  Má èas?; vyjadøují údiv  To u
je zase konec mìsíce? nebo námitku  Nepomohl jsem ti snad nìkdy?; prosbu  Nepùjèila bys mi deset korun? apod.)
Rozliovat vìty podle jejich formy se áci nauèili ji v niích roènících.
Proto se zamìøujeme na obtínìjí pøípady (poznávání doplòovacích a zjiovacích otázek  cvièení 2; doplòovací otázky jsou Kdo to udìlal? Kolik
jsem dluen? Èemu se diví? Co se tady vlastnì stalo? O èem jste spolu mluvili? (zbylé jsou zjiovací). Protoe se prùbìh melodie v obou typech otázek lií, sledujeme i tuto stránku.
Pro bystré hlavy
Autor velkými písmeny naznaèuje, e jde o pojmenování národa (podobnì jako Èech, Èeka, Èei).
Cvièení 3 lze rovnì vyuít k tomu, abychom naznaèili, e v kadodenním ivotì vstupujeme do rùzných sociálních a komunikaèních rolí.
Dalími vìtnými ekvivalenty ve cvièení 4 jsou: A vida! (citoslovce, forma je zvolací); Ano (èástice, oznamovací); Sbohem, Gandalfe! Sbohem, Bilbo! (základem je podstatné jméno, forma je zvolací; Dávat si pozor? (základem je sloveso ve tvaru infinitivu, forma je tázací)
V cvièení 5 se zamýlíme nad volbou rùzných vìtných konstrukcí. Napø.:
Raète se posadit. Koukej si u sednout! (Míru zdvoøilosti ovlivòuje volba
slovesa, jeho formy /2. os. è. j.. ✕ 2. os. è. mn./, i melodie /grafická znaménka/). To okno radìji neotvírejte! Neotvírat okna! (radìji + slovesná osoba ✕
infinitiv, dùrazná intonace, popø. vykøièník) Mlèíte u! U mlète. (V prvním
pøípadì jde o dùraznìjí rozkaz, doplnìný navíc intonací, i kdy je uit tvar
pøítomného èasu oznamovacího zpùsobu.) Musíte se za mì pøimluvit. Pøimluvte se laskavì za mì. (Uití modálního slovesa signalizuje naléhavost,
èástice laskavì zdvoøilost.) Já si zatelefonuju, jo? Mùu si od vás zatelefonovat? (V prvním pøíkladu vyaduje mluvèí souhlas jen pomocí uití familiární èástice jo, ve druhém ádá zdvoøile o souhlas formou vìty tázací
a uitím zpùsobového slovesa moci.) Proè bych mu to neøekl?! Promiòte, ale
já mu to musím øíct. (První vìta mùe naznaèovat údiv, ve druhé mluvèí poaduje od partnera benevolentní postoj.)
Ve cvièení 6 porovnáváme vhodnost rùzných variant právì vzhledem ke
komunikaèním podmínkám (pøedevím vzhledem k partnerovi komunikace,
vyjádøení vìtí nebo mení míry zdvoøilosti): Paní uèitelko / pane uèiteli, promiòte, e jsem pøiel / pøila pozdì. Dej mi, prosím tì, nìco k pití. ✕
Mohla byste mi dát nìco k pití?  Vysvìtlila bys mi novou látku z fyziky?
Byl/a byste tak laskav/a a vysvìtlil/a mi jetì jednou novou látku z fyziky?
Dìlej! ✕ Mohli bychom jít rychleji?
V cvièení Pro bystré hlavy se opìt vracíme k problematice èástic. Zatímco v prvním pøíkladì je slovo klidnì èástice, která naznaèuje, e souhlasíme
s tím, co partner dìlá, v druhém pøíkladu jde o pøíslovce.
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Ve cvièení 7 doplòujeme do uvozovacích vìt slovesa, která pøímo vyjadøují, jakou funkci má pøímá øeè, napø.: navrhl, pochybovala, podivila se, naøizuje, zavelel, varoval, radí.
Ve cvièení 8 usilujeme o to, aby áci volili v uvozovacích vìtách rùzná
slovesa, napø.: Ale vdy skrz to kolo nemusí být hned tak zle, chlácholil
mì, já ti ho pùjèím, kdykoliv bude chtít. Jako nespisovné se oznaèuje:
porád, abysem, semajdané, dolejzá, pitomé, voèadla, bysme. Vedeme áky
k tomu, aby sami poznali, proè Poláèkùv text má zcela osobitý styl (mísení
jazykových prostøedkù rùzných vrstev: napø. vedle neutrálních spisovných
výrazù jsou zde i výrazy spisovné hovorové  courat se  nebo kniní  pravit, jeliko. Také vìtný celek je dlouhý, vìty jsou za sebou øazeny podobnì jako
v ústním vyprávìní, opakuje se sloveso pravit, které jakoby naznaèuje, e fiktivní autor  malý chlapec  tuí, e se tento výraz uívá ve vyím stylu, ale
sám ho napø. jako sloveso v uvozovacích vìtách k pøímé øeèi uít nedovede).
Význam slovesa vynalézt se vysvìtluje jako ,experimentováním, bádáním vymyslet, vytvoøit, vynajít, objevit; objevit jako ,uèinit objev, neèekanì najít.
Slovesa lze zamìnit je zøídkakdy (napø. vynalezl nové metody práce).
Pracovní seit str. 36
Ve cvièení 1 je správné toto tøídìní:
Vìty s podmìtem: Kam jdete s tím kolem? ptala se Vìra. Chci nauèit
Oli jezdit. vysvìtlovala Klára. pobídla Vìra Olgu. Ale nebylo to jednoduché. Kdy Olga lapala, zapomínala øídit a stále ztrácela rovnováhu.
slunce prailo Udìlejme pøestávku, adonila. Já u nevím, jestli mám
lapat rukama nebo nohama. Posadily se do pøíkopu a odpoèívaly. zavelela po chvíli Vìra. Teï u chvílemi jela Olga sama. radovaly se kamarádky.
Vìty bez podmìtu: Bylo dusno, a z Oliny se jen lilo Pokraèuje se dál.
Vìtné ekvivalenty: Ahoj! Tak honem! Nasedat! Uf! Vstávat! No výbornì
Cvièení 2 má vedle schopnosti rozpoznávat komunikativní funkce za úkol
nácvik pravopisu a rozvoj stylizaèních dovedností. Moná øeení jsou napø.
tato:
Monika se chtìla jetì jednou ujistit: A urèitì se vrátí nejpozdìji do
esti?
Ale vdy on tomu ani za mák nerozumí! vyslovil po krátkém pøemýlení
Petr námitku.
Elika se na mì obrátila a zeptala se mì: Nela bys se mnou v pátek do divadla?
Na mì se mùete vdycky spolehnout, ujioval nás.
Radìji si to rozmysli, radila jsem Kláøe, a neudìlá chybu.
Náhle zaznìl povel: Èeto! Pochodem vchod!
Ne abys mu to øekla, varovaly mì kamarádky.
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Pøísudek
■

PØÍSUDEK SLOVESNÝ,
PØÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU,
BEZE SPONY
V této kapitole jsou shrnuty poznatky z niích roèníkù a zároveò procvièujeme nìkteré obtínìjí pøípady. Jako sponová uvádíme pouze slovesa
být/bývat, stát se/stávat se (ostatní, která jsou vìtinou plnovýznamová a jen
nìkdy je povaujeme za sponová /napø. mít/, ponecháváme stranou pozornosti). Ukazujeme vak, e po sponì mohou v pøísudku stát slova rùzných
slovních druhù.
Vyhledávání pøísudkù (jejich základù) se vìnujeme v cvièení 1. Klademe
dùraz na to, aby u slovesných pøísudkù uvádìli áci vdy celý tvar (napø.
vylila se, opadla, se vrátili, nala, myslela si, byla by hodila, se pohnul, øekl,
neubliuj, ulo, se polekala, se otoèila, udìlej, by se vedlo, uloila, la, nahlédla, nevidí, se promìnili, se slavila, pojmenovali), u pøísudkù jmenných
se sponou urèíme, kterým slovním druhem je vyjádøena jeho jmenná èást
(napø. bylo detivo  pøíslovce; byly zatopené, jsou mrtví, stane se bohatou,
byly opatrné, byly rozházené, byli krásní  pøíd. jm., budeme vdìèni  pøíd.
jm. ve jmenném tvaru; krásnìjí  pøíd. jm., spona není vyjádøena, ale mùeme ji doplnit z pøedchozího kontextu). Ve vìtì hajdy za svými dvìma sestrami je pøísudek vyjádøen citoslovcem hajdy.
Ve cvièení 2 se zamìøíme na rozliení vìt, ve kterých jsou slovesa být/
bývat, stát se/stávat se plnovýznamová, nebo sponová. (Pøísudek jmenný se
sponou je ve vìtách To nebude pravda. Urèitì se stanu... Snad u se stává...
Doma by... Noci bývají...)

■

PØÍSUDEK SLOVESNÝ SLOENÝ
Cvièení 1 se zamìøuje na rozliení pøísudkù slovesných jednoduchých
a sloených. Upozorníme na to, e infinitivy po slovesech zpùsobových a fázových nejsou samostatnými vìtnými èleny, nelze je nahradit vìtou vedlejí, popøípadì podstatným jménem slovesným nebo dìjovým; po slovesech
plnovýznamových tuto náhradu provést lze. Napø.: Poslali mì nakoupit... ✕
Poslali mì, abych nakoupil..., Poslali mì na nákup.  Já se asi nikdy nenauèím lhát... ✕ Já se asi nikdy nenauèím, abych lhal... Já se asi nikdy nenauèím lhaní.  Bavilo tì dívat se ... ✕ Bavilo tì, kdy ses díval...  Naí koèce
se líbí leet... ✕ Naí koèce se líbí, kdy leí...
Nikdo mì nesmí vidìt. Musím jít do samoobsluhy nakoupit nìco k veèeøi.
Poslali mì nakoupit nìjakou limonádu. Nemohl jsem tomu vùbec uvìøit. Já
se asi nikdy nenauèím lhát bez zaèervenání. Snad tomu u zaèíná rozumìt.
Pøestaò koneènì zlobit! Bavilo tì dívat se na ten film? To jsi mu nemìl øíkat.
Naí koèce se líbí leet u kamen. Mnì se chce spát.
Ve cvièení 2 a 3 ukazujeme, jaké funkce plní zpùsobová slovesa ve vìtì.
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Cvièení 2: Napø.: Musí zavøít ty dveøe. Musíte být zticha!/Nesmíte mluvit! Nesmíte se vyklánìt z oken.Nesmíte mluvit s øidièem za jízdy. Musíte se
rychle dát do práce! A teï musí vichni zavøít knihy. Musíte stát rovnì!
Cvièení 3: Nìkdo to musel ukradnout. Ta kniha mùe leet na psacím stole, kdy ne, tak musí být v knihovnì. V tom musel mít prsty ten neznámý mu.
V samoobsluze mohou mít otevøeno a do sedmi hodin.

VEDLEJÍ VÌTA PØÍSUDKOVÁ
Je dùleité, aby si áci uvìdomili, e vedlejí vìty pøísudkové vdy nahrazují jmennou èást pøísudku. Proto klademe dùraz na substituci obou prostøedkù (nìkdy je ovem takováto substituce neobvyklá nebo nemoná,
napø.: Nejsi, jak se dìlá).
Cvièení 1: Není taková, aby nás zradila. Jsem, jako bych dostal výprask.
Není takový, aby kadému dùvìøoval. Marek není takový, aby se bál. Tomá
byl první, kdo se zajímal o úèast v achovém turnaji.
Pracovní seit str. 3738
Ve cvièení 1 by mìli áci podtrhnout tyto výrazy: se stávala krásnìjí, se
stává (plnovýznamové  ,dìje se), nejsou upøímní, bývávalo zvykem, jsme
se seli, bude (zástupné za plnovýznamové, napø. bude pobývat, bude se
zdrovat), jsme byli (plnovýznamové  ,pobývali jsme); na dovolené  pøísl.
urè. úèelu), je (ve významu ,se dìje), neboj se, se nestalo (ve významu ,se
nepøihodilo, ,se neudálo), býval èistý, si budu hrát.
Na to, e sloveso být mùe zastupovat jiná plnovýznamová slovesa, poukazuje cvièení 2. Jako pøíklad lze uvést tyto vìty: U leí v posteli. Na stole
stála velká váza s rùemi. Vichni u sedí na svých místech.
Ve cvièení 3 usilujeme o to, aby se áci intuitivnì nauèili vyjadøovat komunikativní funkce a postoje k obsahu výpovìdi pomocí modálních sloves.
Moné pøíklady jsou tyto: Musíte mluvit hlasitìji! (dùrazný pøíkaz); Nesmíte
pøecházet na èervenou (dùrazný zákaz); U bychom mìli být doma! (naléhavé pøání); U musí kadièkou chvilku pøijít (domnìnka spojená s velkou mírou pravdìpodobnosti); Mohli byste/mùete/nemùete dnes zùstat doma?
(zdvoøilá prosba)  Musíte dnes zùstat doma (pøíkaz)  Mùete dnes zùstat
doma (svolení); Teï mùe být tak poledne (domnìnka); Nesmí mu nic øíkat!
(dùrazný zákaz)  Nemusel bys mu nic øíkat (mírný zákaz); Mohl byste/mùete mi pøinést jednu limonádu? (zdvoøilá prosba); Pøi startu se musíte pøipoutat bezpeènostním pásem (dùrazný pøíkaz).
Cvièení 4 je transformaèní; na nìkolika pøíkladech se pokouí ukázat na
monou ekvivalenci pøísudku vyjádøeného slovesem nebo jmenného se sponou: Bratr je studentem gymnázia. Bill Gates je zakladatelem firmy Microsoft. O víkendech je prùvodcem turistù po Praze. Albert Einstein je objevitelem teorie relativity.
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Komplexnìjí charakter má cvièení 5.
Pravopis velkých a malých písmen: souhvìzdí, souhvìzdí Andromedy
a Pegase, øeckých, Andromeda, Kasiopeji, Andromeda, nymfy, Poseidon, Andromedu, Perseus, Pegas, souhvìzdí, Pegas, Mars, Slunce, Venue, Jupiter
Pøísudek slovesný: doplatila, tvrdila, se rozzlobil, vyádal (si), zachránil,
pøiletìl, zdobí
Pøísudek jmenný se sponou: se stávají dominantou, byla dcerou, je krásnìjí, byl otcem, nebude problém, je ètyøúhelník, je pozorovatelná
Pøísudek vzniklý spojením slovesa zpùsobového nebo fázového a infinitivu: se zaèíná stmívat, mùete nalézt, musel pøikovat, chcete pozorovat,
mùete se tìit
▼

Cvièení je opìt mono vyuít k souhrnnìjímu opakování.
1. Vyhledejte v textu vechna sloená slova. Z kterých základových slov
vznikla? (jihovýchodem  jih + východ, ètyøúhelník  ètyøi + úhel)
2. Podle kterého uvedeného slova zcela urèitì poznáte, e koøenem slova
stmívat je -tm-?
zatemnit, zatemnìní, stmívání, temnota, tma, temný (Podle slova tma.)
3. Vysvìtlete význam slova dominanta a uveïte pøíklad jeho uití v jiné vìtì.
(dominanta = nìco vévodícího, vynikajícího: Výraznou dominantou Brna
je hrad pilberk.)
4. Vyhledejte pøídavné jméno pøivlastòovací. (matèinu)
5. Vyhledejte ve druhé vìtì vechna podstatná jména a urèete u nich mluvnické významy a vzor. (obloze  r. en., è. jedn., 6. p., vzor ena; souhvìzdí  r. støední, è. mno., 4. p., vzor stavení; léta  r. støední, è. jedn., 2. p.,
vzor mìsto)
6. Kterým slovním druhem je v textu slovo podle? (pøedloka)
Uveïte ho ve vìtì tak, aby bylo pøíslovce. (Choval se podle.)
Jak nazýváme slova, která stejnì znìjí, ale pojmenovávají jevy, které jsou
úplnì odliné a nesouvisejí spolu? (homonyma)

Cvièení 6 je opìt transformaèní. Moná vyjádøení vedlejí vìtou pøísudkovou jsou: Jeho rozsáhlé znalosti byly pro nás tím nejvìtím pøekvapením.
Není to podle naich pøedstav. Patrik není ádný závistivec.

Podmìt
■

PODMÌT VYJÁDØENÝ A NEVYJÁDØENÝ
Cvièení 1: Na úvodních dvojicích vìt doloíme, e podmìt mùe být vyjádøen jakýmkoliv slovním druhem: ty, vichni  zájmena; cestující, modrá 
zpodstatnìlá pøídavná jména; dva, tøetí  èíslovky; lhát, posmívat se  infinitivy sloves; proè  pøíslovce; hurá  citoslovce.
V cvièení Pro bystré hlavy ukáeme ákùm, e nevyjadøovat podmìt je
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typické pro 1. a 2. osobu, zatímco pro 3. osobu je základní podmìt vyjadøovat, protoe jinak èasto dochází k nejednoznaènosti (... kapr sebou mrskl,...
... nemohl Pavel øíct).
Cvièení 2 dokládá rùzné monosti vyjadøování podmìtu  podstatným
jménem, zájmenem (ádný, nic /ti do toho není/), èíslovkou (jeden, druhý,
oba, jeden), (zpodstatnìlým) pøídavným jménem (neznámý). V øadì vìt je
podmìt nevyjádøený, avak jinde je uito zájmena 1. a 2. osoby proto, e jde
o protiklad (napø. Ty si myslí,... Já bych si mohl... A ty jetì vìtí! Já taky
ne), protiklad spojený navíc s pohrdáním (Ty bys mì nikdy nepøepral) nebo
o dùrazové postavení (Jdi ty!).
■

PODMÌT VEOBECNÝ
Pozice podmìtu zùstává také neobsazena ve vìtách s veobecným podmìtem. V cvièení 1 ho odliujeme od podmìtu nevyjádøeného (podmìt
veobecný je ve vìtách Povídali, e mu hráli. Jak si ustele, tak si také lehne. ..., jako by tì na noe brali. V divadle hráli Loupeníka od Karla Èapka. Oèima vidíme, uima slyíme.).
Cvièení 2: V Národním divadle hrají... V rozhlase dnes hlásili... V tomto
závodì stavìjí... Ten film v kinì u nehrají. V televizi v nedìli vysílají
Vzhledem k tomu, e konstrukcí se veobecným podmìtem se vyuívá
èasto ve rèeních a pøirovnáních, mùeme syntaktické uèivo spojit i s uèivem
frazeologickým (napø. soutì, kdo uvede nejvíce frazémù, ve kterých je podmìt veobecný, kdo umí vysvìtlit jejich význam apod.).

VEDLEJÍ VÌTA PODMÌTNÁ
Podmìt mùe být té vyjádøen vedlejí vìtou. Tato vìta bývá uvozena rùznými spojovacími výrazy (cvièení 1  zájmeno vztané: kdo; spojka: e,
kdy, abych, aby; pøíslovce vztané  kdy, proè, jak, kam).
Ve cvièení 2 poukazujeme na pøíklady, kdy se vìty podmìtné èasto vyuívají (je to zejména tehdy, jestlie potøebujeme vyjádøit, co je obsahem sdìlení  nìjaká informace, instrukce, podnìt). Toto cvièení mùeme zároveò
vyuít i jako cvièení substituèní, kdy vìty vedlejí nahrazujeme infinitivy
nebo dìjovými podstatnými jmény: Je zdravé, kdy dennì jíme ovoce a zeleninu. / Jíst dennì ovoce a zeleninu je zdravé. // Zdraví je kodlivé, jestlie
kouøíme a pijeme alkohol. / Kouøit a pít alkohol je zdraví kodlivé. / Kouøení
a pití alkoholu je zdraví kodlivé.
Na správnou substituci podmìtové èásti vìtou vedlejí dbáme ve cvièení 3
(mùeme opìt sledovat i to, jakou platnost z hlediska slovního druhu mají
spojovací výrazy v utvoøených souvìtích): A se pøihlásí ten, kdo je vinen!
(zájmeno vztané) Bylo by zajímavé, kdybychom se mohli podívat na safari
do Keni. (spojka) Vdycky ho bavilo, kdy hrál na kytaru. (spojka) Staèí, jestlie se zpozdíte o pìt minut, a u ten vlak nestihnete. (spojka) Kdo se bojí,
nesmí do lesa. (zájmeno vztané) Je moné, abychom se tomu vyhnuli? (spoj-
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ka) Vdycky nás rozveselí, kdy si vzpomeneme na lyaøský výcvik. (spojka)
Bylo by nespravedlivé, kdybychom obviòovali jenom jeho. (spojka) Není na
místì, kdy se posmíváte. (spojka) Pozdìji se prokázalo, e jeho slova byla
pravdivá. (spojka) Rodièe vdycky velmi mrzí, kdy jsi umínìný. (spojka) Je
naí povinností, abychom zachovali poslední tygry ijící ve volné pøírodì.
(spojka) Kdo je nemocný, má se øídit radami oetøujícího lékaøe. (zájm.
vzta.) Bylo mu doporuèeno, aby èasto pobýval na èerstvém vzduchu. (spojka)
Pracovní seit str. 39
Ve cvièení 1 pøedpokládáme následující øeení:
Podmìt je vyjádøen
podstatným jménem: 1. kamarád, 3. Hanka, 12. stromy
zájmenem: 2. co (se ti stalo), 4. nai, 7. vichni, 9. kdo, 11. kadý
èíslovkou: 5. tøi, 10. druhý, 15. dva
infinitivem: 8. uklízet, 13. dohadovat se
citoslovcem: 6. hepèí, 14. fuj
Pokud by dìtem èinilo obtíe poznat postponovaný podmìt, je moné je
vést k tomu, aby výraz, jen má v 1. a 4. pádì stejné tvary, nahradili podstatným jménem rodu enského. Napø.: To cvièení nejlépe napsala Hanka  Tu
úlohu nejlépe napsala Hanka. Nízká stavení zakrývaly vzrostlé stromy.  Nízkou budovu zakrývaly vzrostlé stromy.
Ve cvièení 2 je mono uvést tyto pøíkladové vìty: Nemocný byl odvezen
do nemocnice. Jedna nae pøíbuzná bydlí ve Slavkovì. Nìkteøí z nás se jetì
nerozhodli. Co se tady dìje? Z toho mìli radost vichni ètyøi. Jeden by to
nikdy nemohl zvládnout. Sportovat mì moc baví. Ozvalo se varovné pst.
Cvièení 3: Souvìtí lze ve vìtu jednoduchou transformovat následujícím
zpùsobem: Nae vítìzství je témìø jisté. Lháø krade. Jeho ochota pomoct nám
je zøejmá.
Cvièení 4: Podmìt veobecný je ve vìtách Co dnes dávají v televizi?
V divadle dnes hrají Maryu. V názvech obcí Pyely a Hrabynì píeme y.
V poøadu upozoròovali, Zeleninu nakrájíme na kousky a krátce podusíme.
Co dnes vaøí ve kolní jídelnì?

Shoda pøísudku s podmìtem
Ve cvièení 1 zopakujeme vedle pravopisných zásad i problematiku gramatického rodu u podstatných jmen vèetnì ivotnosti/neivotnosti podstatných jmen rodu muského. Zdùrazníme dùleitost deklinaèních vzorù
a uplatnìní shody u pøídavných jmen v postavení pøívlastku: dìti  rod enský, vzor kost, shoda  malé dìti; konì  shoda (velcí konì); dni  shoda (detivé dni); beránky  rod muský neiv., vzor hrad; národy  rod mu. neiv.,
vzor hrad; ui  rod enský, shoda (odstálé ui); velikáni  rod mu. iv., vzor
pán.
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Pøed oblièejem se mu míhaly jeho zaaté pìsti. Dìti dlouho pozorovaly, jak
ve výbìhu skotaèila høíbata, zatímco velcí konì se s chutí popásali na louce. Dni se jen nekoneènì vlekly. Beránky na obloze vìtily do tøí dnù dé.
Svìtové velmoci se dohodly na spoleèném postupu. Národy Èechù a Slovákù ily dlouho ve spoleèném státì. Obì dìvèata chtìla vyhledat Makovy, protoe jim øekli, e by je mohli svézt do mìsta autem. Od mrazu mì
zábly obì ui. Neposlouchali jste sportovní zprávy, jestli nehlásili nìco
o tom, jak dopadli nai hokejisté na mistrovství svìta? Krkonotí velikáni
se chmurnì tyèili na obzoru. Oèi dìtem jen hrály. Po Karlovì mostì proudily celý den davy turistù.
Ve cvièení 2 nezapomeneme vyadovat zdùvodnìní pøedevím tehdy, jestlie je moné uít dvou koncovek: jde o pøíklady, kdy podmìt je nìkolikanásobný a následuje a po pøísudku. Pøísudek se pak zpravidla shoduje s první
slokou, nebo se shoda øídí pravidly uplatòovanými pøi shodì pøísudku
s nìkolikanásobným podmìtem.
Dveøe i okna se prùvanem naráz rozletìly. U evèíkù mi øekli, e Mirka
a Ivan u odjeli na prázdniny. tìnì a dvì koata dovádìly spolu na dvoøe.
Kachny i kaèer a malá káèata se rozvánì kolébali k rybníku. Kdy Eva
a Jakub koneènì vyplhali na pøíkrou stráò, pøivítaly/i je jejich kamarádky
a kamarádi mohutným hurá. Monika a Matìj li radìji hrát volejbal, protoe u rybníka je vèera potípaly/i mouchy a komáøi. Babièka a dìda by k nám
pøijeli na delí dobu, kdyby doma nemìli psa a koèku. Pozorovali jsme, jak
se kánoe i kajaky pohupovaly na vlnách, kdy kolem nich projely motorové
lodì. Nìmecko ani Rusko by nechtìly poruit dohodu.
Pracovní seit str. 40
Vzhledem k monosti autoevaluace uvádíme cvièení 1 a 2 v úplném znìní:
Cvièení 1. a): Zasnìené stezky a pìinky nebyly k nalezení. Po celou
dobu plavby byli naimi jedinými prùvodci delfíni. Povoláním byli tito lidé
vìtinou diplomaty a úøedníky. Vichni jsme se museli chovat zdvoøile. Gábina s Elikou pøedpokládaly, e se Petr a Jana u vrátili. Obì dìti ly spát.
U chodníku byla zaparkovaná dvì auta. Vechny se u umyly. Ochránci bezpeènosti se stávala kníata sídlící na pevných hradech. Kluci i dìvèata se
rozutekli na vechny strany. Nekøiète, jako by vás na noe brali! Jednotlivé
vìty jsme napsali do seitu. Díky titulu mistrynì republiky se mi lépe shánìly
peníze na pomoc postieným sportovcùm. Nad ostrovem se s pronikavým
vøískotem vznáela hluèná mraèna papoukù.
b) Rodièe si pøáli, abychom já i mùj bratr zùstali dnes doma. Iveto a Hanko, kde jste naly tolik høíbkù? Výstavu kvìtin navtívily tisíce lidí. V ostrém
podzimním vìtru jim zèervenaly tváøe. Volali jsme na Marka a Kláru, aby nás
odpoledne navtívili. Paní uèitelka øekla dìtem, aby se dostavily v devìt hodin pøed kolu. Velikonoèní trhy ovládli prodejci rùzných pochoutek a suvenýrù. Medvìdice i obì medvíïata dnes poprvé vyly do výbìhu. V rozpoètu
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mìsta chybìly finanèní prostøedky na opravu muzea. Auta i motocykly nás
neustále pøedjídìly. Jetì pøed nìkolika lety ili v tomto potoce raci a nechybìly ani keble. Hned jsem zavolala obìma kamarádkám, aby mi øekly,
jak strávily prázdniny.
Cvièení 2: Neastná náhoda
Do obchodu veli lupièi, a kdy zjistili, e jsou uvnitø jetì nìjací lidé, vytáhli kus papíru a naèmárali na nìj pøíkaz, aby jim prodavaèky vydaly peníze.
Pokladní jim bez zaváhání pøedaly obsah pokladen a zloèinci bleskurychle
zmizeli. Zdálo by se, e to provedli perfektnì. Byl tu vak háèek. Své poadavky napsali na rub soudní obsílky  na líci byla/y jejich jména i adresy.

Pøedmìt
Rozbor ukázky (cvièení 1, 2, 3) podle níe uvedených otázek má naznaèit, které znaky jsou pro pøedmìt charakteristické: pøedmìt mùe být ve
vech pádech kromì 1. a 5. p., jeho tvar je øízen a bývá vyjádøen obdobnými
prostøedky jako podmìt. Závisí na slovese nebo pøídavném jménì.
Cvièení 1. a): Ve výchozí ukázce, jsou pøedmìty v tìchto pádech: tukou  7. p., deník  4. p., nic  4. p., zeï  4. p., na chodbu  4. p., oèekávání  2. p., zklamání  4. p., stopy  4. p., který  4. p., oblek  4. p., na
lorda  4. p., mu  3. p., slùvka  2. p., dìlníky  4. p., zeminu  4. p., na
bránu  4. p., peèetí  2. p., na co  4. p., Cartrovi  3. p., dláto  4. p.,
kámen  4. p., v co  4. p., poklady  4. p., zuby  4. p., otvor  4. p., mu 
3. p., svíèku  4. p., ji  4. p., tmì  3. p., obrysy  4. p., hrob  4. p.
Základní údaje o faraonu Tutanchamonovi: Byl to jeden z posledních staroegyptských králù 18. dynastie (il kolem roku 1350 pø. n. l.), ze a nástupce reformátorského panovníka Achnatona. Pod nátlakem knìstva Achnatonovy reformy zruil a obnovil kult boha Amona Vésetského. Jako velmi
mladý pøedèasnì zemøel, pøesto si staèil vybudovat honosnou hrobku. Jeho
hrob objevil v roce 1922 anglický archeolog Howard Carter neporuený
a nalezl v nìm bohatou pohøební výbavu. Tato výbava dnes tvoøí souèást sbírek káhirského muzea. ivota tohoto panovníka se èásteènì dotýká román
Mika Waltariho Egypan Sinuhet.
Cvièení 2: tøetího  èíslovka øadová, hladovému  pøídavné jméno, proto
 pøíslovce, tancovat  sloveso v infinitivu, volejbal  podstatné jméno
k angínì  podstatné jméno, pomoci  sloveso v infinitivu, po slávì  podstatné jméno, prádlo  podstatné jméno, od sousedního  pøídavné jméno
V cvièení 4, ve kterém áci vyhledávají pøedmìty, klademe dùraz na to,
aby pøi rozboru vycházeli vdy od pøísudku a poznávali postupnì jednotlivé
skladební dvojice.
Oddíl a) pøedstavuje jednoduí variantu, kdy ve vìtách je a na jednu
výjimku pouze jeden pøedmìt: hmotnosti  2. p., levharty  4. p., gepardy 
4. p., pánùm  3. p., k nim  3. p., na mláïata  4. p., vìku  2. p., mláïata 
4. p., o nì  4. p., vemu  3. p., je  4. p., èlovìku  3. p., na koøist  4. p.
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b) ti  3. p., o nìm  6. p., nejdùleitìjí  4. p.; chytrému  3. p., hloupého
 4. p.; o sebe  4. p.; fuj; mu  3. p.; vechno  4. p., vysvìtlit; nauèit se,
hrát, hokej  4. p.; kterému  3. p., mì  4. p.; na obchody  4. p., lahùdek 
2. p.; mu  3. p., nejíst, tuèné  4. p.
Lze se té zamìøit na to, aby áci v odstavci b) zjistili, kterým slovním
druhem je pøedmìt vyjádøen: zájmenem (ti, o nìm, o sebe, mu, vechno, kterému, mì, mu), (zpodstatnìlým) pøídavným jménem (nejdùleitìjí, chytrému, hloupého, tuèné), citoslovcem (fuj), infinitivem (vysvìtlit, nauèit se,
hrát, nejíst), podstatným jménem (hokej, na obchody, lahùdek).
Kvùli opakování tvaroslovného uèiva se nabízí vyhledat ve cvièení napø.
vechny èástice (pøedevím, také, ani, jen, ani).
Uèivo o slovesech pøedmìtových a bezpøedmìtových (cvièení 5) naznaèuje, jaké je postavení pøedmìtu jako vìtného èlenu; pokud rozvíjí pøísudek,
je vdy souèástí základové struktury vìty, a proto jej zpravidla ve vìtì vyjádøit musíme.
Ve cvièení 6 vytváøejí áci krátké vìty. V prvním pøíkladu nemusí být
øeení jednoznaèné: Zadívala se na obraz (pøedmìt). ✕ Zadívala se do dálky (pøísloveèné urèení místa). Pokud by áci tyto alternativy uvedli, upozorníme je, e pøedmìt a pøísloveèné urèení jsou rozdílné i z hlediska významového; v první vìtì je obraz pohledem zasaen (sloveso zadívala se
je synonymní se slovesem pozorovala), v druhé jde o smìr pohledu.

VEDLEJÍ VÌTA PØEDMÌTNÁ
Také vedlejí vìty pøedmìtné mohou být uvozeny nejrùznìjími spojovacími prostøedky.
Cvièení 1: zájmeno vztané (kdo, co), pøíslovce vztané (kdy, proè), spojka (aby, e, kdy, jak). Upozorníme na to, e odkazovací zájmena (tomu, to,
k tomu, pro to, na to, o tom) nejsou vìtnými èleny.
Pøi rozliování vìt pøedmìtných a podmìtných dbáme na to, aby áci dùslednì vycházeli od tvaru slovesa. V cvièení 2 vycházíme z tvaru slovesa
v postavení pøísudku ve vìtì hlavní: vypráví se  co (1. p.), Vv podmìtná;
/on/ vyprávìl nám  co (4. p.), Vv pøedmìtná; je nejdùleitìjí  kdo, co
(1. p.), Vv podmìtná; /my/ nepochybovali jsme o  èem (6. p.), Vv pøedmìtná; /já/ jsem si jistá  èím (7. p.), Vv pøedmìtná; øíkat  co (4. p.), Vv pøedmìtná; bylo zøejmé  co (1. p.), Vv podmìtná; /já/ nejsem si vìdom  èeho
(2. p.), Vv pøedmìtná.
Ve cvièení 3. a) ukazujeme, e zmìna slovesného rodu ovlivòuje èasto vìtnìèlenskou funkci vìty vedlejí: e to není pravda, to øíká vem
(pøedmìtná). ✕ Øíká se, e ... (podmìtná). U se ví, kdo (podmìtná). Víte,
jak (pøedmìtná). Jestlie pøísudková slovesa ve vìtì hlavní jsou sice
pøedmìtná, avak nepøechodná, platnost Vv se nemìní: e budeme ... tøídního, o tom se hovoøí u dlouho (pøedmìtná). Právì jsme hovoøili o tom,
e (pøedmìtná). Myslilo se také na to, e (pøedmìtná). Myslila jsi také
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na to, co
(pøedmìtná). K výe uvedenému závìru mùeme na základì
pozorování nechat dojít áky samotné a vést je k tomu, aby samostatnì formulovali pouèení.
b) e to není pravda, to se øíkalo vem. Øíkali, e v nouzi pozná pøítele.
U víte, kdo to udìlal? Ví se, jak se to stalo? e budeme mít nového tøídního,
o tom vichni hovoøí u dlouho. Právì se mluvilo o tom, e bychom mohli jet
pøítí týden na hory. Mysleli jste také na to, e je zapotøebí pøipravit pro nìj
pokoj? Myslelo se také na to, co se mohlo vechno stát?
Cvièení 4 postihuje typické pøíklady, kdy uíváme èastìji vìty vedlejí
ne vìtné èleny; je to tehdy, jestlie chceme vyjádøit, co je obsahem vìty
nadøazené: Lékaø nám doporuèuje, abychom se otuovali sprchováním vlanou vodou. Monými substituèními prostøedky tìchto vìt vedlejích jsou
infinitivy a dìjová podstatná jména (... nám doporuèuje otuovat se /otuování sprchováním vlanou vodou).
V cvièení 5 naopak nahrazujeme vìtný èlen vìtou vedlejí, napø.: Lidé
odedávna touili po tom, aby ili svobodnì. Za kadou cenu se vdycky snaí, aby vyhrál. Právì jsme pøemýleli o tom, jak bychom mìli správnì øeit
tuto rovnici. Maminka mi naøídila, abych doel na nákup. Pøál si, aby mohl
co nejrychleji zmizet. U jste slyeli, e dolo k havárii? / e havarovali?
Tìím se na to, e pøijede. Jetì jsem vám nevyprávìla o tom, co jsem zaila
o prázdninách. V dílnì nám pøedvádìli, jak se vyrábìjí nádoby na hrnèíøském kruhu.
Pracovní seit str. 4142
Ve cvièení 1 za pøedmìty oznaèíme tyto výrazy: vzduchu; se vemi; k (nejvýznamnìjím hospodáøským) odvìtvím; døevo; talenty; ti, to; mì, na nìco;
mi, peníze; nikoho; èemu; o tom, slovo
Cvièení 2. a): Pøi transformaci lze utvoøit tyto vìty: Slyeli jsme z amplionu, jak vyvolávají èíslo naeho letu. Pøece jsi nám slíbit, e nám poradí
a pomùe. Teprve kdy jim panovník zaruèil, e budou beztrestní, a navrhl,
aby mu i nadále pomáhali, vyprávìli mu o tom, co objevili.
b) Vyprávìli nám o svých záitcích z letních prázdnin. V místních novinách jsme si pøeèetli o opravì vech chodníkù v obci. U jsi Markétì øekl
o písemné práci z matematiky?
Ve cvièení 3 je moné utvoøit napø. tyto vìty: Èekám, e za mnou pøijde.
Pøemýlím, jak bych to nejlépe udìlala. Napsala jsem jí, e se vrátíme a
veèer. Spoléhám na to, e nás budou èekat na nádraí. Vzpomíná, jak to bylo
o prázdninách fajn? Prùvodèí nás informoval, e vlak bude mít pùlhodinové
zpodìní. Vyprávìli si, co vechno zaili o víkendu. Tomu, kdo najde mou
ztracenou penìenku, dám odmìnu.
Cvièení 4 má opìt komplexnìjí charakter, uèí áky orientovat se v souvislém textu. Nejprve je vyuijeme k opakování pravopisu.
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a) Velký bariérový útes
Velký bariérový útes kopíruje severovýchodní pobøeí Austrálie v délce
pøes 2000 km. Aèkoliv se mluví o útesu, jde vlastnì o mnoství korálových
ploin propojených s ostrùvky.
Korály kdysi pøírodovìdci øadili mezi rostliny. Pro krásné barvy a tvary
pøirovnávali útes k rozkvetlé zahradì. Celý útes návtìvníci toti skuteènì
vnímají jako kvetoucí louku, protoe v teplých vodách se ramena korálù komíhají a otvírají jako kvìty, aby mohla lapnout koøist. Pøirovnání vak není
pøesné; polypy korálù, jejich vápenité schránky vytváøejí pevnou èást útesu, jsou bezobratlí ivoèichové.
b) Pøedmìt
pobøeí
o útesu
o mnoství
s ostrùvky
korály

Pád
4.
6.
4.
7.
4.

Pøedmìt
útes
k zahradì
útes
koøist
èást

Pád
4.
3.
4.
4.
4.

c) Vìty jednoèlenné jsou: Aèkoli se mluví o útesu, jde vlastnì o mnoství
korálových ploin propojených s ostrùvky.
d) Podmìt není vyjádøen v tìchto vìtách: Pro krásné barvy a tvary pøirovnávali útes k rozkvetlé zahradì. , aby mohla lapnout koøist.
e) Jako podmìty podtrhneme tyto výrazy: útes, pøírodovìdci, návtìvníci,
ramena, pøirovnání, polypy, schránky
f) Za pøísudky povaujeme kopíruje, se mluví, jde, øadili, pøirovnávali,
vnímají, komíhají a otvírají, mohla by lapnout, není pøesné, vytváøejí, jsou
ivoèichové.

Pøísloveèné urèení
Rozborem úvodní ukázky vedeme áky k tomu, aby poznali charakteristické rysy pøísloveèných urèení (rozvíjejí slovesa, pøídavná jména nebo pøíslovce, na svém øídícím výrazu jsou pouze slabì závislé, a protoe vyjadøují
okolnosti, za kterých dìj probíhá, mùeme se na nì ptát pøíslovci /èasto vedle pádových otázek/).
Protoe jedním z podstatných rysù, kterým se pøísloveèná urèení odliují
od pøedmìtu, je vztah slabé závislosti, vracíme se k této problematice ve cvièení 2. Vztah slabé závislosti (pøimykání) je v tìchto skladebních dvojicích:
klidnì (s klidem) odpovídal; s nedoèkavostí (nedoèkavì) oèekával; znaènì
(do velké míry) poplatný; pøivítal s radostí (radostnì); tvrdì spal (spal jako
dudek); spal v posteli (na posteli); do smrti (vìènì, nadosmrti) vdìèný.
Cvièení 3 dává podnìt k tomu, aby se áci nauèili z rùzných zdrojù vyhledávat informace; zároveò procvièuje jejich stylizaèní schopnosti a lze jej
vyuít i k povzbuzení zájmu o ekologické otázky.
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Základní informace o Thoru Heyerdahlovi: Narodil se 6. 10. 1914 v Norsku (Lavrik) a zemøel 18. 4. 2002 v Itálii. Studoval zoologii a zemìpis na
univerzitì v Oslu. Celosvìtovì je povaovaný za významného prùzkumníka, badatele a archeologa. Proslul jako moøeplavec na replikách starovìkých
plavidel. Tìmito cestami chtìl napø. dokázat monost osídlení Polynésie peruánskými indiány (kniha Ve znamení Kon-Tiki, z ní je ukázka zaøazená do
uèebnice), vztahù mezi starovìkým Egyptem a Jiní Amerikou. Kritizoval
moderní civilizaci a varoval pøed hrozbou ekologické katastrofy.
■

P Ø Í S L O V E È N É U R È E N Í M Í S TA A È A S U
V oddílu nejprve opakujeme uèivo ze 6. tøídy (poznávání tìchto typù pøísloveèných urèení ve cvièení 1. a); zároveò vyuijeme toto cvièení i k opakování pøedelé látky (úkoly bd).
a) Pøísloveèná urèení místa: v Janovì, do dálek, cestou, na západ, v Indii,
ve panìlsku, do dálek, do Indie, do Ameriky, domù, ve (svých) domech, na
hostinì, do neznáma, z kuchynì, na pièce, na stùl
Pøísloveèná urèení èasu: kdysi, dnes, tenkrát, nìkdy, (jednoho) dne, døív,
zadlouho, po návratu, jednou, pak, napoprvé
b) Pøi vyhledávání základních vìtných èlenù i pøedmìtù vycházíme vdy
od pøísudku: il  tkadlec, mìl  (on); nevíme  (my), jmenoval se  starí;
byl hrozivý  svìt, vydávali se  kupci; poutìli se  oni; navrhl  Krytof,
zkusme  (my); dodal  (on), je kulatá  Zemì, budeme døív  (my); zalíbil se
 nápad, vydal se  Krytof; nedostal se  (on), doplul  (on); vrátil se  (on);
oslavovali  vichni, hostili  (oni); prohlásil  kardinál, není obtíné  cestovat; je tìké  to, odpovìdìl  Kolumbus; naøídil  kardinál, pøineste 
(vy); nedokázal  (on); vzal  Kolumbus, naklepl  (on), postavil  (on); dokáe  kadý, øekl  kardinál; øekl  Kolumbus, je objev  to
c) Pøedmìt: syny; o mladím, nic; královnì Isabelle; ho; vejce; je; vejce,
je; tohle
d) Pøi zmìnì pøímé øeèi v nepøímou (Jednoho dne Krytof navrhl, aby pluli na západ. A dodal, e Zemì je kulatá a e moná budou v Indii døív apod.)
uijeme vìty vedlejí pøedmìtné.
Cvièení 2 dává opìt podnìt k vyhledávání informací.
Poznámka : Monografii o tomto moøeplavci napsal napø. Josef Janáèek (Ètyøi plavby
Krytofa Kolumba, nakladatelství Paseka, 2003).

▼

Cvièení je mono vyuít i ke komplexnímu opakování uèiva.
1. Vyhledejte v prvních tøech odstavcích textu vechna pøíslovce a roztøiïte
je do skupin podle toho, co vyjadøují. (Pøíslovce èasu: kdysi, dnes, tenkrát,
nìkdy, pøítì, døív, zadlouho; pøíslovce místa: domù.)
2. Které pøíslovce vyjadøuje první stupeò k pøíslovci døív? (Napø. brzy, záhy,
vèas.)
3. Uveïte slovní spojení dva synové ve 3., 6. a 7. p. (dvìma synùm, dvou
synech, dvìma syny)
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4. Vìtu Po návratu ho vichni oslavovali zmìòte tak, aby urèité sloveso
bylo ve tvaru trpného rodu. (Po návratu byl vemi oslavován a hotìn )
5. Uveïte alespoò jedno synonymum ke slovùm tenkrát, hrozivý, vládnoucí,
nápad, cestovat, naøídit, rozzlobenì.
tenkrát  tehdy; hrozivý  straný, stralivý, dìsný, pøíerný, nebezpeèný;
vládnoucí  panující; nápad  mylenka, zámìr; cestovat  putovat; naøídit  pøikázat, poruèit; rozzlobenì  rozhnìvanì, rozèilenì, hnìvivì
6. Uveïte alespoò dvì pøíbuzná slova ke slovùm tkadlec, vìdìt, starí.
(Napø.: tkát, tkanina, tkadlena, utkaný; vìda, vìdec, vìdomosti, povìdomí, zvìdavý, zvídavý; stáøí, stárnout, staøec, staøena.)
7. Co znamená starý jako Metuzalém? (velmi starý; Metuzalém  biblický
staøec, mìl se doít 969 let.)

VEDLEJÍ VÌTY PØÍSLOVEÈNÉ MÍSTNÍ A ÈASOVÉ
Ve cvièení 1 jsou zaøazeny i jiné vìty ne místní a èasové. (Vùbec nevím,
kam zmizel  Vv pøedmìtná. Není známo, kdy odeel  Vv podmìtná)
Ve cvièení 2 se opìt vracíme k náhradì vìtných èlenù vìtami vedlejími:
Doli jsme a tam, kde zaèínal les. Kdy se narodí, mìøí mládì koaly pouhé
2 cm. Kdy byla bouøka, schovali jsme se v seníku. Poté co uplynula hodina,
zadrnèel telefon. Námoøní pøístavy bývají èasto zakládány tam, kde velké
øeky ústí do moøe. Tam, kde stávaly staré chaloupky, vyrostly nové rodinné
domky. Za chvíli dojedeme tam, kde se narodil Alois Jirásek.
■

P Ø Í S L O V E È N É U R È E N Í Z P Ù S O B U A M Í RY
Pøísloveèné urèení zpùsobu oznaèuje kvalitu slovesného dìje (zpùsob
jeho provedení), pøísloveèné urèení míry kvantitu. (Oba dva typy nìkdy nelze od sebe odliit, napø. do bronzova opálený oznaèuje jak zabarvení, tak
i míru, avak pøesto bychom mìli áky vést k rozliování tìchto dvou významù, pøedevím v jasných pøípadech.)
Cvièení 1: Pøísloveèné urèení zpùsobu: ve spìchu, rozhoøèenì, silnì, tie,
ostraitì, chmurnì
Pøísloveèné urèení míry: velmi, ani za mák, hodnì, zcela, na kost, totálnì.
Ve vìtì Zèervenala jako rùe mùeme povaovat pøísloveèné urèení jak
za zpùsob, tak za míru.
Pøísloveèná urèení zpùsobu a míry charakterizují prùbìh dìje, a proto
bychom mìli áky nauèit, jak je vyuívat zejména ve vyprávìní (cvièení 2).
Hledáme i rùzné monosti. Napø.: Bílý tesák nejasnì (podvìdomì) tuil blíící se netìstí. Weldon Scott ostraitì naslouchal. Za dveømi se smutnì ozývalo úzkostlivé kòuèení, jako by nìkdo pøiduenì vzlykal. øekl pøemítavì
psovod. namítl nervóznì Scott. odpovìdìl hlasitì (tie) Matt. pokraèoval váhavì Scott. poznamenal jen tak mimochodem psovod. øekl se
ví rozhodností.
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VEDLEJÍ VÌTY PØÍSLOVEÈNÉ ZPÙSOBOVÉ
A MÌROVÉ
Vìty zpùsobové a mìrové (zejména ty, které vyjadøují pøirovnání) se èasto uívají ve frazeologii, a proto jsme je zaøadili do cvièení 1. b). Za vìty
pøísloveèné mìrové povaujeme: a to buèí, e by jablko nepropadlo, jako
kdy tiskne, e bys je spoèítal na prstech jedné ruky; zbylé Vv jsou pøísloveèné zpùsobové.
Jak se do lesa volá,
 patné jednání vyvolává podobnou reakci.
Stál, jako by ho polili studenou vodou.  Byl velmi zaraený, vyvedený
z rovnováhy a zklamaný.
Jak si ustele,  Jak se bude snait (pracovat, studovat), tak bude ít.
Mluvil, jako kdy másla ukrajuje.  Mluvil pøehnanì laskavì, snail se tak
zalíbit a zalichotit.
Je hloupý, a to buèí.  Je velice hloupý.
Bylo tam lidí, e by jablko nepropadlo.  Bylo tam velice mnoho lidí.
Le, jako kdy tiskne.  Le zcela bez rozpakù, zámìrnì.
Kouká, jako by chtìl vypálit rybník.  Kouká zamraèenì, vzdorovitì.
Mluví, jak mu zobák narost.  Mluví prostì, pøirozenì.
pøilo jen tolik divákù, e bys je spoèítal na prstech jedné ruky.  Pøilo
velmi málo divákù.
Vypadá, jako by se mu zhroutil celý svìt.  Je zdrcený, znièený.
■

PØÍSLOVEÈNÉ URÈENÍ PROSTØEDKU
A PÙVODCE DÌJE
V souladu se slovníèkem kolské lingvistické terminologie uveøejnìným
na stránkách MMT rozliujeme v uèebnicích i pøísloveèné urèení prostøedku a pùvodce dìje. Ve cvièeních se vak omezíme na základní typy, které jsou
v gramatikách hodnoceny stejnì (oznaèení nástroje hmotné povahy, potøebného k nìjaké èinnosti; pùvodce personální).
V cvièení 1 mùeme uvést napø. tato doplnìní: jezdím autem, vlakem;
myju si vlasy amponem a vlanou vodou; nejradìji píu propiskou; naklepává maso palièkou; krunici rýsujeme kruítkem, pomocí kruítka; hraju na
kytaru, na klavír; jezdíme na lyích, na snowboardu; pomocí zápalek, zapalovaèe; pozorovat mikroskopem; zmìøím si teplotu teplomìrem.
Cvièení 2: Základní formou pro vyjádøení pùvodce dìje ve vìtách v trpném rodì je 7. pád: Amerika byla objevena Krytofem Kolumbem; vysoká
státní vyznamenání jsou udílena prezidentem republiky; policejním psem
byla zachycena stopa; omluvenka musí být podepsána jedním (z rodièù);
Nové Mìsto praské bylo zaloeno Karlem IV.; byl jsem pochválen paní
uèitelkou (od paní uèitelky); byl utván smeèkou (lvù); lhùta bude øeditelem
koly prodlouena.
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■

PØÍSLOVEÈNÉ URÈENÍ ZØETELE
Pøísloveèné urèení zøetele je v souèasné èetinì velmi frekventované, v komunikátech se vyjadøuje zejména pomocí nepùvodních pøedloek.
V uèebnici se opìt omezíme na zcela základní typy; to se týká i vìt vedlejích pøísloveèných zøetelových.
Moné odpovìdi ve cvièení 1 jsou: Postavou (oèima, jednáním, ) se
podobám Haná je úrodná na penici, kukuøici, cukrovou øepu, Èeskomoravská vysoèina na brambory. Jsem úspìná ve sportu, v kreslení. Pro Alenu
je matematika zábavná, pro Patrika není. Ná kraj vyniká historickými památkami, rybníky. Maminka je ikovná na pìstování (pokojových kvìtin).
Chovám se zdvoøile vùèi starím lidem.
Rozliování obecnìjích významù je velmi nároèné, a proto zaøazujeme
cvièení 2, které se zamìøuje na opakování.
Pøísloveèné urèení místa: k ústùm, ven, dveømi, do stolu, nízko, na koberec, zpátky
Pøísloveèné urèení èasu: brzy, dosud, ve chvilce
Pøísloveèné urèení zpùsobu: jako loutka, svìe, jako koèka
Pøísloveèné urèení míry: velice, skrznaskrz, o polovinu
Pøísloveèné urèení prostøedku: pìstí, na kole, skokem
Pøísloveèné urèení pùvodce dìje: (svìtoznámým) architektem
Pøísloveèné urèení zøetele: pro dìti, tvarem

VEDLEJÍ VÌTA PØÍSLOVEÈNÁ ZØETELOVÁ
Cvièení 1 opìt zamìøuje pozornost na uití konkurenèních prostøedkù.
Kdy jsme pobývali v Karlovì Studánce  Vv pøísloveèná èasová; tak, e
dlouze zvonil na zvonek u domovních dveøí  Vv pøísloveèná zpùsobová; kdy
jsme sbírali moøské houby  Vv pøísloveèná èasová;
tak, jako byste byli
doma  Vv pøísloveèná zpùsobová; jakmile skonèí divadelní pøedstavení 
Vv pøísloveèná èasová;
tam, kde se køíí Manìtínská ulice s Hrueckou 
Vv pøísloveèná místní; pokud jde o hru na klavír  Vv pøísloveèná zøetelová;
kdy vládl Václav II.  Vv pøísloveèná èasová; co se týèe/týká Ivany  Vv pøísloveèná zøetelová; a tam, kde konèí les  Vv pøísloveèná místní.
■

P Ø Í S L O V E È N É U R È E N Í P Ø Í È I N Y, Ú È E L U ,
PODMÍNKY A PØÍPUSTKY
Pøísloveèná urèení pøíèiny, úèelu, podmínky a pøípustky se primárnì vyjadøují vìtami vedlejími, a proto mùeme substituci vìtami vedlejími vyuít ji pøi poznávání tìchto typù v úvodní ukázce (cvièení 1 a 2).
Cvièení 1: pøísl. urè. podmínky: pøi poèítání (= jestlie poèítají), pøi provádìní (= jestlie provádí své operace); pøísl. urè. pøípustky: i pøes pouití
(= aèkoliv pouíval pouhé mechanické pomùcky); pøísl. urè. pøíèiny: kvùli
zpùsobu (= protoe zpùsob mìnìní elektronického signálu musí být co nejjednoduí); pøísl. urè. úèelu: k zahájení (= aby práce mohla být zahájena)
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Obdobnì postupujeme i ve cvièení 3: pøísl. urè. pøíèiny: pro krveíznivost,
pro koeinu, kvùli pálení, nedoèkavostí; pøísl. urè. úèelu: do zásoby, pro
potìení, za záchranu, za vodou, na záchranu, na lov; pøísl. urè. podmínky:
pøi nedostatku, pøi léèení; pøísl. urè. pøípustky: pøes zákaz, pøes mládí

VEDLEJÍ VÌTY PØÍÈINNÉ, ÚÈELOVÉ,
PODMÍNKOVÉ A PØÍPUSTKOVÉ

Vedlejí vìty pøíèinné
V úvodním textu (cvièení 1) zamìøujeme pozornost na základní funkce
vedlejích vìt pøísloveèných pøíèinných; tyto vìty uíváme pøedevím tehdy, jestlie chceme postihnout vztahy, které mají povahu zákonù, pravidel,
norem nebo uvedení dùvodu. Obdobnì jako ve cvièení 2 mùeme uspoøádat
soutì 10✕ odpovìz i z jiných pøedmìtù a vést áky ke správné argumentaci
jak v mluveném, tak v psaném projevu.
Cvièení 1: díky vèerejí jasné noci; kvùli nesmírné vzdálenosti; kvùli obtíím spojeným s poèítáním s velkými èísly
Cvièení 2:
1. Výrazy to, jen nejsou vìtnými èleny. Výraz to vìtu uvozuje, jen vytýká
následující výraz.
2. Okolo je pøedloka, pojí se se slovem domu.
3. Frnk, bluòk, buch  napodobují zvuky, mohou mít funkci vìtných ekvivalentù.
4. Ve spojeních být s to, kdo s koho se pøedloka s pojí se 4. p. (srov. pouèení v Pravidlech èeského pravopisu).
5. Tato slova vznikla mechanickým spojením více slov, z hlediska slovního druhu jde o pøíslovce.
6. Slovo vzniklo odvozením pomocí pøípony -ìjí (podobnì jako zdejí).
7. Stìí je pøísloveèná spøeka vzniklá ze spojení pøedloky s a podstatného jména ve tvaru 7. p., zatímco ztìka vzniklo ze spojení pøedloky
z a podstatného jména ve tvaru 2. p.
8. Podle Pravidel èeského pravopisu se v názvech ulic píe po pøedloce
vdy velké písmeno.
9. Koncovka pøíèestí se shoduje s plným pojmenováním  Organizace spojených národù.
10. Zájmena kdopak, copak nikdy nespojují vìty, nejsou vztaná.
11. Vìta je tázací doplòovací, protoe poadujeme doplnit informaci.
12. Podmìt v obdobných vìtách nikdy není vyjádøen, protoe neumíme nebo
nechceme pojmenovat èinitele dìje. Èinitelem dìje je vak vdy osoba
(osoby).
13. Vìta vedlejí je podmìtná, protoe sloveso v pozici pøísudku ve vìtì hlavní vyaduje pojmenování ve tvaru 1. p.; místo nìj je v pøíkladu uita vìta
vedlejí: Místo jeho pobytu není známo.  Není známo, kam zmizel.
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Vedlejí vìty úèelové
Ve cvièení 3 uvádíme rùzné vìty vedlejí uvozené spojkou aby. Tato spojka
je sice pro vìty úèelové typická, avak mùe uvozovat i jiné typy Vv: abychom
dále èekali  Vv podmìtná; abychom ten autobus vùbec stihli  Vv pøísloveèná úèelová; abych mu to pùjèil  Vv pøedmìtná; abych jetì stihl vyvenèit naeho psa  Vv pøísloveèná úèelová; abych se hned polekal  Vv pøísudková;
abych ti udìlala radost  Vv pøísloveèná úèelová; aby toho okamitì nechal 
Vv pøedmìtná; abychom ho nepodezírali  Vv pøísloveèná úèelová

Vedlejí vìty podmínkové
Také u vedlejích vìt pøísloveèných podmínkových se zamìøujeme pøedevím na jejich fungování v textu. Jestlie áci nebudou znát adekvátní
odpovìï (cvièení 4), vedeme je k samostatnému vyhledávání informací
v rùzných encyklopediích a dalích pøíruèkách.
Prí, jestlie se kondenzuje vodní pára.
Ke snìení dochází, vytvoøí-li se ledové krystalky, mající vìtinou podobu hvìzdice.
Mlha je oblak, který leí bezprostøednì u zemì. Vzniká, jestlie se vodní
pára kondenzuje v pøízemní vrstvì vzduchu a jestlie teplota vzduchu je nií ne teplota rosného bodu. Skládá se z malých kapièek nebo drobných ledových krystalkù.
Kroupy se tvoøí, jestlie se v bouøkových oblacích vyskytují silné vzestupné a sestupné proudy, které umoòují mrznutí pøechlazené vody na jiných
ledových èásticích. Kdy mají kroupy vìtí hmotnost a výstupný proud není
schopen je nést, spadnou k zemi.
Mraky vznikají, jestlie se ve vzduchu nahromadí kondenzované vodní páry.
Duha vzniká, jestlie se sluneèní svìtlo rozkládá na vodních kapkách.
Pøi vysvìtlování pravidel nìkteré ze spoleèenských her dbáme na úplnost,
pøesnost a posloupnost (cvièení 5).

Vedlejí vìty pøípustkové
Poznávání vech ètyø typù vedlejích vìt procvièujeme ve cvièení 6:
Vv pøísloveèné pøíèinné  protoe obsahuje ..., ponìvad její trup ..., e
má stálý pøísun ...;
Vv pøísloveèné úèelové  abys lépe vidìl ..., aby je nakrmila;
Vv pøísloveèné podmínkové  dopadá-li svìtlo na ..., kdy se led ...;
Vv pøísloveèná pøípustková  pøestoe jsi ho varoval.
Pøi substituci vìt vìtným èlenem se opíráme pøedevím o podstatná jména dìjová: kvùli obsahu kuchyòské soli a jiných solí , pøi dopadu svìtla
na neprùhledný pøedmìt , pøi zahøátí se led ., kvùli lepímu výhledu,
pøes tvé varování , díky velkému obsahu vzduchu v trupu, kvùli krmení, kvùli stálému pøísunu sladké vody z èetných øek
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Pracovní seit str. 4348

Pøísloveèné urèení místa a èasu
Cvièení 1: Pøi procvièování poznávání pøísloveèného urèení místa a èasu
vycházíme nejprve ze souvislého textu (cvièení 1).
Broumovsko
Po skonèení zimy zaènou nejprve zurèet po stráních potùèky a bystøiny.
Na jejich bøezích se rozcinkají zvoneèky bledulí a do Broumovské kotliny
nastupuje jaro, pøestoe na vrcholcích okolních hor stále leí sníh. Ale nakonec paní Zima pøece jen ustoupí, a to pak celá krajina rozkvete.
V celé oblasti rostou javory. Po nástupu jara sledujeme raení jejich prvních lístkù, v létì nabízejí chladivý stín, na podzim prozáøí krajinu zlatem
a v zimì tady stojí øady bílých strácù. Moná, e jste získali dojem, e jsme
ponìkud pøehlédli léto, ale v sousedních Orlických horách se øíká: U nás
je deset mìsícù zima a dva mìsíce chladno. A v Broumovské kotlinì je to
obdobné.
b) Jako pøísloveèná urèení místa oznaèíme tato slova (slovní spojení): po
stráních, na (jejich) bøezích, do (Broumovské) kotliny, na vrcholcích (okolních hor), v (celé) oblasti, tady, v (sousedních Orlických) horách, u nás,
v (Broumovské) kotlinì
Pøísloveènými urèeními èasu jsou: po skonèení (zimy), nejprve, stále, nakonec. pak, po nástupu (jara), v létì, na podzim, v zimì, deset mìsícù, dva
mìsíce
Cvièení 2 je kreativní; vedle splnìní úkolu mùeme hodnotit práce i z hlediska slohového a pravopisného.
Monost konkurence rùzných jazykových prostøedkù naznaèuje cvièení 3:
Poté co nìkolik dnù silnì prelo, hladina øeky hrozivì stoupla. (Vv pøísloveèná èasová)  Sejdeme se tam, kde se køiují ulice Polská a Ostravská.
(Vv pøísloveèná místní)  Chtìli bychom jet táboøit tam, kde to jetì neznáme. (Vv pøísloveèná místní)  Vrate se domù, ne se setmí. (Vv pøísloveèná
èasová)  A skonèí druhá vyuèovací hodina, pùjdeme na výstavu. (Vv pøísloveèná èasová)
To, e áci látku aktivnì ovládají, ukáe i cvièení 4.
Cvièení 5 se zamìøuje na vestrannìjí opakování. , dokud nebyly 
Vv pøísloveèná èasová; , proè tomu  Vv podmìtná; , jak se to 
Vv pøedmìtná; , e u to trvá  Vv podmìtná; , kde si øeky

Vv pøísloveèná místní; , kdo dorazil  Vv pøísudková; Poté co jsme 
Vv pøísloveèná èasová; Zatímco Petra  Vv pøísloveèná èasová; , jako
by nìkdo  Vv pøísudková; Kdy mi bylo  Vv pøísloveèná èasová; ,
odkud  Vv pøedmìtná; , odkud jsi  Vv pøísloveèná místní; , kdyby
sis vzal  Vv podmìtná; , dokud mi  VV pøísloveèná èasová
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Pøísloveèné urèení zpùsobu a míry
Ve cvièení 1 hledáme rùzné monosti, jak vyjádøit zpùsob a míru (jde
o kolokabilitu (monost spojení) slovesa a jeho urèení, nikoliv o to, e by
mìl být utvoøen nìkolikanásobný vìtný èlen). Pøíklady doplnìní: Seï zpøíma, rovnì, bez hnutí, jako socha. Dìti si hrály tie, vytrvale, se zaujetím, stejnì jako my. Zaslechli jsme nìjakou enu volající hlasitì, zoufale, vystraenì,
pøidueným hlasem o pomoc. Petra se zasmála nahlas, potichu, posmìnì,
vesele. Auto zabrzdilo prudce, náhle, neèekanì, se skøípìním kol.
Cvièení 2: Pøísloveènými urèeními míry jsou: velmi, k smrti, o pìtinu,
dvakrát, zcela, skrznaskrz, pøíli, o týden, o polovinu, zcela
Oba typy vìt jsou zastoupeny ve cvièení 3:
Vv pøísloveèné zpùsobové: , jak se sluí a patøí; , jako by to byl mùj
vlastní bratr; , jako huèívají horské bystøiny; , jak jste nám poradili.
VV pøísloveèné mìrové: , e se celá kuchynì zatøásla; Èím èastìji
nás navtívíte, ; , jako by nám nìkdo vyléval kbelíky studené vody na hlavu; , e by mohl skály lámat; Kolikrát jsem si na nìho vzpomnìla,
Cvièení 4 ukazuje funkci daných pøísloveèných urèení v komunikaci.
Správné odpovìdi jsou:
Ve výcarsku se mluví nìmecky, francouzsky, italsky a rétorománsky.
Èeská republika mìøí 78 864 km2.
Státy, s nimi sousedí Slovenská republika, se nazývají Èeská republika,
Polsko, Ukrajina, Maïarsko, Rakousko.
Pokud áci správné odpovìdi neznají, necháme jim je zjistit. Dbáme na
to, aby vdy uvádìli pramen, z nìho poadovanou informaci èerpali.

Pøísloveèné urèení prostøedku a pùvodce dìje
Ve cvièení 1 jsou pøísloveènými urèeními prostøedku slova meèem, kopím,
(vemi) silami, (svým) ivotem a pøísloveènými urèeními pùvodce dìje slova
pìstounem, lidem.
▼

Cvièení je mono vyuít vestrannìji. Napø.:
1. Urèete mluvnické významy a vzor u slova lidem. (podstatné jméno, rod
mu. neiv., èíslo j., 7. p., vzor hrad)
2. Vyhledejte v textu vechny tvary osobního zájmena on, oni. (mu, nìj, jim)
3. Vìty, v nich je sloveso v trpném rodì, zmìòte na vìty, v nich je sloveso
v èinném rodì. (Artue vychoval pìstoun, který se jmenoval Ector. Podaøilo se mu vytáhnout meè vraený do kovadliny, proto ho lid povaoval za
skuteèného krále Británie.)
4. Ke slovu Británie uveïte pøídavné jméno. (britský)
5. Ve které vìtì je infinitiv jejím podmìtem? (Podaøilo se mu vytáhnout )
6. Vyhledejte vechna zbylá pøísloveèná urèení a urèete je. (Ector  pøísl. urè.
zpùsobu; do kovadliny  pøísl. urè. místa; na nìj  pøísl. urè. místa)
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Cvièení 2: okopávat motykou, psát tukou, poslat faxem, svázat provázkem, narýsovat tukou, slepit izolepou, kypøit rýèem, zamíchat vaøeèkou, pøikrýt se dekou, vymalovat primalexem apod.
Cvièení 3 má charakter kvízu: Amerika byla objevena Krytofem Kolumbem. Lodní roub byl vynalezen Josefem Resslem. Prezident Èeské republiky
je volen Poslaneckou snìmovnou a Senátem. Univerzita byla zaloena Karlem IV. Významné osobnosti jsou vyznamenávány øády a medailemi prezidentem republiky dne 28. øíjna. Hudba k naí národní hymnì byla sloena
Frantikem kroupem.

Pøísloveèné urèení zøetele
Schopnost poznávat v textu pøísloveèné urèení zøetele ovìøuje cvièení 1:
a) postavou, vlasy, oèima, (svým) tvarem, pro nìho, na míchání (lektvarù), ve vìdomostech (o èerné magii), pro nìho; pokud jde o sport
b) Podmìtem a pøísudkem v dané vìtì je nikdo  nemohl se rovnat.
c) Pøedmìt vyjádøený infinitivem je ve vìtì , aby se nauèil uplatòovat
d) Ostatní pøedmìty jsou: otci  3. p., maminku  4. p., jizvu  4. p., kolu  4. p., schopnosti  4. p., famfrpál  4. p.
e) V první vìtì je v Bradavicích pøívlastkem, protoe vytváøí vìtnou dvojici s podstatným jménem kolu; ve druhé je pøísloveèným urèením místa
a vìtnou dvojici vytváøí se slovesem navtìvoval.
Ve cvièení 2 jsou vìtami vedlejími: , kde leí  Vv pøedmìtná; , e
pøi dobré viditelnosti  Vv pøísloveèná mìrová; Pokud vak jde ,  Vv
pøísloveèná zøetelová; , e je tomu  Vv pøedmìtná; , jaký krásný
vztah  Vv podmìtná; Kdy jsme navtívili ,  VV pøísloveèná èasová; , aby ptáci mohli  Vv pøísloveèná zpùsobová.
▼

Otázky ke cvièení lze opìt rozíøit.
1. Odùvodnìte psaní velkých písmen. (Velká Británie  název zemì, obì písmena velká, protoe souèástí názvu je jiný název; Evropa  název svìtadílu; Anglièané, Evropané  jména obyvatelská)
2. Ve druhé vìtì je slovo místy pøíslovce. Uijte toto slovo ve vìtì tak, aby
bylo podstatným jménem. (Projídìli jsme mnoha místy, ale nikde se nám
tolik nelíbilo jako tady.)
3. Vyhledejte zájmena a urèete je. (vichni, lecèems, lecco, vechno  neurèitá;
ji /ona/, nás, nám /my/  osobní; tom, tomu  ukazovací (to); jaký  vztané;
své  pøivlastòovací zvratné (se  mono urèit jako osobní zvratné)
4. V textu jsou dvì èíslovky. Vyhledejte je a urèete. (jednoho  základní, urèitá; druhý  øadová, urèitá)
5. Vyhledejte sloveso ve tvaru trpného rodu. (je zaøízeno)
6. Uveïte, které výrazy ve vìtì Anglièané jsou v lecèems jiní ne Evropané
tvoøí pøísudek a který výraz je pøísloveèným urèením zøetele. (pøísudek 
jsou jiní, pøísl. urèení zøetele  v lecèems)
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Pøísloveèné urèení pøíèiny úèelu, podmínky a pøípustky
V transformaèním cvièení 1 lze uvést tyto pøíklady:
1. Tady autobus staví, jen kdy mu nìkdo dá znamení. (Vv pøísloveèná podmínková) 2. Nejradìji bych zavýskl, protoe mám velkou radost. (Vv pøísloveèná pøíèinná) 3. Aby uvítali nae hosty, zahráli hudebníci fanfáru. (Vv pøísloveèná úèelová) 4. Aèkoliv bylo studené poèasí, vydali se do jiních Èech sjet
horní tok Vltavy. (Vv pøísloveèná pøípustková) 5. Nae firma si najala nìkolik
pracovníkù, aby zpracovali data. (Vv pøísloveèná úèelová) 6. Naemu psu se
zjeila na høbetì srst, protoe dostal zlost. (Vv pøísloveèná pøíèinná) 7. Aèkoliv veøejnost odporovala, vláda nový zákon prosadila. (Vv pøísloveèná pøípustková) 8. Jestlie budete mít sebemení dalí potíe, navtivte lékaøe. (Vv pøísloveèná podmínková) 9. Slovinsko je pøirovnáváno k Rakousku, protoe
je èlenité a má velké kulturní i pøírodní bohatství. (Vv pøísloveèné pøíèinné)
10. To ve dìláme, abychom se pobavili. (Vv pøísloveèná úèelová)
Ve cvièení 2 provìøujeme, zda áci dokáou uvedená pøísloveèná urèení
aktivnì uít. Moné odpovìdi: Nejastnìjí bych byla, kdybych mohla jet
na jazykový kurz do Anglie. Naposledy jsem ve kole chybìl, protoe jsem
musel navtívit lékaøe. Za bouøky bychom se nemìli ukrývat pod vysokými
osamìlými stromy, protoe by do nich mohl uhodit blesk.

Pøívlastek
■

PØÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ
Pøi výkladu pøívlastku se opíráme o znalosti ákù ze 6. roèníku; zároveò
ukazujeme, co je podstatou shody  závislý výraz pøejímá kategorie od výrazu øídícího. Dùleité je upozornit i na postavení pøívlastku shodného a neshodného (k samostatnosti v uvaování vede cvièení Pro bystré hlavy); za
pomoci uèitele mohou áci sami dospìt k závìru, e zatímco pøívlastek shodný mùe stát jak pøed podstatným jménem, tak za ním, je postavení pøívlastku neshodného vdy a za podstatným jménem; výjimku tvoøí spojení typu
Palackého most.
Ve cvièení 1. a) ukáeme, e pøívlastek vdy rozvíjí podstatné jméno.
V ukázce jsou pøívlastky zájmena (svém, tohoto, svém, jeho), èíslovka (dvì),
pøídavná jména (velkou, èeský, stateènými, Oldøichovo, bavorského, vévodského, schweinfurtském, vyhlédnutou, silný, elezný, umístìný, hlavní), podstatná jména (z klátera, klátera, bojovníka, na trùn, do Polska, do Uher).
Cvièení 1. b) procvièuje problematiku shody: stateèného Bøetislava: rod
mu., è. jedn., 2. nebo 4. p.; krásnou Jitku  rod en., è. jedn., 4. p.; únos
z klátera  rod mu. ne., è. jedn., 2. p.; jízda na koni  rod mu. iv.,
è. jedn., 6. p.
Ve cvièení 2 vyhledávají áci shodné a neshodné pøívlastky.
Pøívlastky shodné: milovaného, rakovnický, pstruhových, malí, stradonickým, zlaté, vodní, vechen
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Pøívlastky neshodné: kraje, do Køivoklátu, slunce, pole, údolí, øeky, vlaku, ryb
▼

Uvedený text dává podnìt i k dalím úkolùm. Napø.:
1. Odùvodnìte pravopis slov rakovnický, stradonický. (Pøídavná jména utvoøená od vlastních jmen se píí s poèáteèním malým písmenem.)
2. Ve vìtì U mì od ní nedìlí okno vlaku urèete vechna slova jako slovní
druh. (u  pøíslovce, mì, ní  zájmena osobní, od  pøedloka, okno, vlaku  podstatná jména)
3. Proè spisovatel Ota Pavel uil sloveso tluèe (Do nosu mì tluèe vùnì
ryb )? (Jde o obrazné pojmenování, vyjadøuje, e vùnì ryb byla pronikavá.)
4. Uveïte alespoò pìt pøíbuzných slov se slovem slunce. (sluneèní, sluneèný, slunný, sluníèko, sluneèno, slunit se, sluneèník, sluneènice, sluneènicový; slunovrat)
5. Uijte slova sluneèní a sluneèný ve vìtách. Pokuste se vysvìtlit, jaký je
mezi nimi významový rozdíl. (sluneèní = týkající se slunce jako nebeského tìlesa  sluneèní paprsky, svit, svìtlo, teplo apod.; sluneèný = sluncem
prozáøený (sluneèný den, sluneèná stráò, strana apod.)
6. Vyhledejte vìty bez podmìtu (jednoèlenné). (V Berounì se pøesedá
Jede se pak )
7. Cvièení napite jako diktát.

Ve cvièení 3 se zamìøujeme na substituci pøívlastku neshodného shodným: horská úboèí, silnièní dopravu, kolní seity, srnèí stopy, domovní dveøe, atní skøíò, nádraní hala, autobusové linky, lodní doprava, vlnìný svetr
Cvièení lze vyuít k opakování znalostí o stavbì slova. Vhodná jsou napø.
tato slova: hor/sk/á, kol/n/í, at/n/í, lod/n/í, vln/ìn/ý (koøen, slovotvorná pøípona, koncovka). Slovo srnè/í je utvoøeno pouze koncovkou, slovo autobusové je utvoøeno pomocí slovotvorné pøípony -ov/é ke slovu sloenému ze
dvou cizích koøenù (autobus). Slovo nádraní je odvozeno pøíponou -n/í;
základovým slovem je slovo nádraí, utvoøené pomocí pøedpony a koncovky (na dráze).
Ve cvièení 4 se vracíme ke tvoøení pøídavných jmen pøivlastòovacích.
Cvièení 5 vede k závìru, e pøídavná jména pøivlastòovací lze tvoøit
k podstatným jménùm, která oznaèují jednotlivce. Proto je nelze utvoøit
k substantivùm, která jsou ve tvaru mnoného èísla (pøíspìvky od rodièù,
klec pro lvy, z kùièek myí).
Mirkovo kolo, babièèiny buchty, v sestøinì pokoji, v tatínkovì køesle, pøíspìvky od rodièù  nelze utvoøit, s maminèinými radami, klec pro lvy  nelze
utvoøit, øeditelùv dopis, z kùièek myí  nelze utvoøit, Davidovým nápadùm
Cvièení 6 propojuje mluvnické uèivo se slohovým (nácvik popisu osoby; vyhledávání vhodných pøívlastkù pro postiení vnìjí i vnitøní charakteristiky).
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■

PØÍVLASTEK POSTUPNÌ ROZVÍJEJÍCÍ
A NÌKOLIKANÁSOBNÝ
Cvièení 1 názornì ukazuje, e jedno substantivum mùe být rozvito více
pøívlastky zároveò.
Grafická zobrazení pøívlastku postupnì rozvíjejícího a nìkolikanásobného vycházejí z poadavku znázornit jak formální, tak významové vztahy
v tìchto skupinách. Èleny pøívlastku postupnì rozvíjejícího i nìkolikanásobného jsou formálnì závislé na øídícím podstatném jménu (u pøívlastku postupnì rozvíjejícího jsou s ním shodné, pøívlastek nìkolikanásobný mùe být
i neshodný; èleny v obou dvou skupinách jsou vak vdy na stejné formální
úrovni, jejich formální vztah k øídícímu podstatnému jménu je vdy tý, jsou
tedy navzájem souøadné). Proto jsou zakresleny na tée úrovni a spojeny
s podstatným jménem spojnicemi. Rámeèky u pøívlastku postupnì rozvíjejícího naznaèují, e podstatné jméno je bezprostøednì determinováno pouze
nejblíe stojícím pøívlastkem, zatímco dalí pøívlastek urèuje (determinuje)
celé toto spojení (tento vztah se mùe nìkolikrát opakovat).
Rozliování obou typù pøívlastkù má dosahy interpunkèní (cvièení 2).
Èárkami oddìlíme tyto pøívlastky: trnitými, neprostupnými houtinami;
ovocné, kvìtináøské...; potravináøský, elektrotechnický, chemický...; tulipánù, gladiol; nejen v èeských, ale i v moravských horách; eleznièní, silnièní,
letecké
Cvièení 3 se zamìøuje na tvoøení konstrukcí s pøívlastkem postupnì rozvíjejícím a nìkolikanásobným. Bylo by vhodné vést áky k tomu, aby vyuili rùzných moností. Napø.: Jeden starý král mìl krásného a udatného
syna. Tuto zapadlou vesnici obklopovaly tmavé(,) neprostupné lesy. Veèer
jsme sedìli v pøíjemnì vytopeném obývacím pokoji. Na vysokém(,) srázném
bøehu èirého, vìènì ledového potoka rostou stáøím vykotlané(,) omelé vrby.
Na tíhlé(,) opálené ruce mìla tìký zlatý náramek s diamanty a safíry. Tento
napínavý román jsem pøeèetla za týden. Velký(,) chundelatý pes se vyhøíval
na teplém jarním sluníèku. K smrti vystraený malý zajíc prchal smìrem
k hustému smrkovému mlází. Odpoledne si nae i sousedovy dìti hrály na
pìknì upraveném Smetanovì námìstí pøed novì omítnutou základní kolou.

VEDLEJÍ VÌTA PØÍVLASTKOVÁ
Je dùleité, aby si áci uvìdomili, e vedlejí vìty pøívlastkové mohou
vedle vztaných zájmen který a jen být uvozeny jakýmkoliv jiným spojovacím prostøedkem (cvièení 1): jako by po podlaze  spojka podøadicí; jak
se Honza málem stal králem  pøíslovce vztané; kdy se to stalo  pøíslovce
vztané; aby se u  spojka podøadicí; e to  spojka podøadicí; jaký
jsme  zájmeno vztané; proè k tomu  pøíslovce vztané
V cvièení 2 budeme usilovat o to, aby áci uívali i bìnìjí tvary zájmena jen, její a nesklonných zájmen jeho a jejich. Napø.: Procházeli jsme se
pod korunami stromù, jejich vìkovité vìtve vrhaly dlouhé stíny. Poltáøe
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mechu, které se zelenaly podél cesty, pøímo svádìly k tomu, aby do nich èlovìk zapadl. Slíbil jsem svému kamarádovi, e mu pomùu s úkolem, který
jsme dostali z matematiky. Michal a Martin, jim nikdy nechybìla odvaha,
vykroèili a pomalu postupovali proti proudu potoka, jeho bøehy byly vroubeny mohutnými olemi a vrbami. Právì do tìchto míst, která doposud nebyla probádaná, mìl pøítel namíøeno a já jsem dobøe vìdìl, e nic nezviklá
jeho rozhodnutí. Byl jsem první, kdo usedl do loïky, na jejím boku bylo bíle
napsáno YUCON. Slunce ozáøilo stránì, které byly porostlé mohutnými duby
a buky. Táborák, který vesele praskal u naich nohou, znamenal v noci ostrùvek svìtla. Toto neèekané setkání, k nìmu vèera dolo, vzbudilo jeho
vzpomínky na to, jak jako malý chlapec jezdíval na prázdniny k babièce. Zítra musíme na zahradì zrýt záhony, které jsou a vzadu u plotu. Na skalnatém bøehu, který se vypínal nìkolik desítek metrù nad naimi hlavami, stála
jediná chata. Rodina divokých kachen rozvánì brázdila hladinu zátoky, je
se leskla jako zrcadlo. Pøijel na motocyklu a bláto, kterým byly pokryty
vechny okolní cesty, mìl a za uima.
■

PØÍVLASTEK TÌSNÝ A VOLNÝ
Pozornost zamìøujeme pouze na ty pøívlastky volné a tìsné, které stojí za
podstatným jménem a které vznikly zhutìním vedlejí vìty pøívlastkové;
proto je jejich základem nejèastìji pøídavné jméno slovesné.
Za pøívlastek tìsný je nutno pokládat ten pøívlastek, jeho vyputìním by
vznikla nesmyslná vìta (Není mnoho lidí zajímajících se o renesanèní hudbu  Není mnoho lidí) nebo nepravdivá (První operou B. Smetany napsanou
na libreto E. Krásnohorské je Hubièka  První operou B. Smetany je Hubièka) a takový typ pøívlastku, jeho vyputìním by vìta ztratila informaèní
hodnotu (Vechno, co mám dnes na sobì, jsou vìci koupené pøi jarním výprodeji  Vechno, co mám dnes na sobì, jsou vìci). Tyto pøívlastky neoddìlujeme èárkou. V ostatních pøípadech záleí na pisateli, zda pøívlastkovou
konstrukci èárkami vydìlí, nebo ne: Míjeli jsme øadu domù(,) pokozených
nedávným zemìtøesením.
Ve cvièení 2 povaujeme za volné tyto pøívlastkové konstrukce: Tato malá
roklinka, zaøezávající se do útesu, byla pøíkrá...; Helena, sledující nìjaký film
v televizi, nebyla pøíli...; ... nìjaké chleby(,) obloené unkou a sýrem (mùeme povaovat i za tìsný, jestlie pøívlastku pøièítáme velkou informaèní
hodnotu; obdobnì i ... paseku(,) plnou krásných borùvek...); Mìsíc, vypadající jako støepinka,...; rachot hromu, znìjící...
Ve cvièení 3 nahrazujeme vìty vedlejí pøívlastkové pøívlastkovými konstrukcemi: Mozart, narozený v rakouském Salcburku, il...; ... dítì, vedené
citlivou rukou svého otce, komponoval...; ... umìlcem, závislým jen na tom,
co dokáe; Tento ideál ... lidi vzdìlané a osvícené, uctívající...; V létech dospìlosti, strávených v habsburské Vídni, proíval kruný ivot...; ... prùmìrní skladatelé(,) pøicházející s jeho dílem do styku(,) na nìho nevraili; ...
v operách, pøedstavujících...; ...skladby dodnes nepøekonané; Jeho tvorba,
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pøijímaná ve Vídni chladnì, vzbudila...; ... novou operu, povaovanou...;
... Nosticovì divadle, nesoucím dnes název Stavovské, mìlo...; ... citlivá povaha, touící vdy po plném ivotì, existenèní...; ... je dílo, èítající 626 hudebních dìl, ohromující.
Cvièení Pro bystré hlavy ukazuje, e o tom, zda pøívlastek je volný nebo
tìsný, rozhoduje i situace. Jestlie vechny domy, o kterých hovoøíme, jsou
postaveny ve stráni, pak jde o pøívlastek volný; jestlie domy jsou postaveny napø. i v údolí, pak jde o pøívlastek tìsný (identifikujeme jím, které domy
byly sluncem ozáøeny a které nikoli).
Z výe uvedeného výkladu a cvièení vyplývá, e hranice mezi pøívlastkem
volným a tìsným nejsou úplnì ostré. Proto bychom mìli pøedevím dbát na
to, aby áci neoddìlovali èárkou ty konstrukce, o kterých jsme se zmínili na
zaèátku tohoto oddílu. V ostatních pøípadech je nutná urèitá benevolence.
Jestlie se rozhodneme provìøovat poznatky o pøívlastku volném a tìsném
formou diktátu, musíme velmi peèlivì zváit, zda pøíklady, které uvádíme,
jsou zcela jasné a jednoznaèné.
Pracovní seit str. 4952

Pøívlastek shodný a neshodný
Schopnost poznat oba typy pøívlastkù provìøuje cvièení 1.
Pøívlastky shodné: kadý, nae, charakteristické, sputìnými, kadeøavé,
èapího, staré, zkrácenými, vrcholové, rozevlátou, kompaktním, druhový
Pøívlastky neshodné: pøírody, smrku, vìtvemi, jedle, pøírùsty, èásti, lípy,
jehliènanù, listnáèù, stromu
▼

Pokud budeme mít monost, mìli bychom ovìøit, zda áci obsahu textu
skuteènì rozumìjí.
1. Vysvìtlete význam pøídavného jména charakteristické. (charakteristický
 pøíznaèný, výrazný, typický)
2. Co znamená slovní spojení pyramida smrku? (metaforické pojmenování
 tvar jako jehlan)
3. Vysvìtlete význam slov kompaktní, ovál. (kompaktní  celistvý, hustý;
ovál  vejèitý tvar)
4. Øeknìte, co je správnì: Slovo pøeslen je slovo spisovné/nespisovné. Je to
termín/slovo zastaralé/slovo náøeèní. Oznaèuje soubor tøí nebo více listù
(vìtví) na stonku (kmeni) v jedné výi, nebo nástroj urèený k pøedení?
(pøeslen  slovo spisovné, termín, oznaèuje soubor listù; k pøedení slouí
pøeslice  vymøít po pøeslici)
5. Které významy má slovo architektura? (stavitelské umìní; zpùsob výstavby vnitøního uspoøádání nìèeho)
6. Vysvìtlete význam termínu druhový znak. (znak, který je typický pro celý
druh, nikoliv pro jednotlivce)
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Ve cvièení 2 jsou moné tyto náhrady:
a) záøe slunce, zpìv ptákù, granule pro psy, úloha z matematiky, expert na
poèítaèe, vzkaz od kamaráda, doprava ve mìstech, figurky z porcelánu,
vzduch na venkovì, záhony kvìtin
b) bøezové listy, elezné svaly, sportovní areál, krocaní maso, horský hotel, koupelnová souprava, Monièin dárek, hokejový zápas, volejbalový míè,
pratí obyvatelé
Cvièení 3 se vrací k tvoøení pøídavných jmen pøivlastòovacích a k jejich
uití ve vìtách.

Pøívlastek postupnì rozvíjející
a nìkolikanásobný
Ve cvièeních se vìnujeme jak poznávání typù uvedených pøívlastkù a vyvození dùsledkù interpunkèních, tak uití daných prostøedkù.
Cvièení 1: Byl chladný, jasný veèer a nad hlavou jim svítil bledý, prùzraèný mìsíc. Líbily se mi jedny sportovní boty. Mìl medový, neupøímný hlas.
Pøed kadým z nás stál nádherný zmrzlinový pohár. V sále byla studená kamenná podlaha. iroké mramorové schoditì spojovalo pøízemí s prvním
patrem. Øekl to pøikrceným, ale zøetelným hlasem. Vynalézaví, neohroení
mui nebývají historií vdy spravedlivì ocenìni. Líbily se mi jeho èerné oèi
i drobné(,) usmìvavé vrásky kolem nich. Je to úzká, avak hlubí øeka s velkými píseènými nánosy ve svém ústí.
Ve cvièeních 2 a 3 dbáme nejen na splnìní zadaného úkolu, ale i na volbu
vhodných jazykových prostøedkù.
Cvièení 2: Moná jsou napø. tato doplnìní: Vzadu stojí sousedova malá
vilka. Ná chundelatý pes zaèal zuøivì tìkat. Vèera jsme vidìli nový americký film. Sedí u velkého psacího stolu. Pùjdu navtívit svou nejlepí kamarádku. O vem se doètete v tomto zajímavém èasopisu. Na obloze se objevily
tmavé bouøkové mraky. Nae národní mustvo vyhrálo dùleitý mezinárodní
zápas. Ti vichni lidé tu ijí v malých kamenných domcích.
Cvièení 3: Byla to dlouhá a únavná procházka. Mìl husté(,) rozjeené
oboèí. Oslovila nás vysokým, ale pøesto pøíjemným hlasem. Strávili jsme týden v nádherné(,) nedotèené pøírodì. Je to hluboká, zrádná øeka. Na dlouhém(,) hrbolatém nose mu sedìly brýle. Cesta autobusem a vlakem trvala
dlouho. Proili jsme zajímavá, napínavá dobrodruství. Na stole stojí váza
s tulipány a narciskami. ofík je malý, ukøièený a roztomilý papouek. Hluboké i mìlké talíøe jsou uloeny ve skøíòce. Vezmi si s sebou modrou a èervenou propisku.

Pøívlastek tìsný a volný
Pracovní seit doplòuje cvièení uvedená v uèebnici a sleduje pøedevím
cíle praktické. Ve cvièení 1 jde o dosahy pro interpunkci. Tento obraz, zakoupený nedávno Národní galerií, patøí k vrcholným dílùm z období rene-
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sance. Jdìte ulicí vedoucí k parku. Jedle Douglasovy, pojmenované po skotském pøírodovìdci Douglasovi, byly dovezeny i do Èech. Nad hlavami se
nám øítila tìká mraèna, edá jako starý cín. Náhle vkroèil do svìtla linoucího se z poulièní lampy nìjaký mu. Pùjdeme se posadit na lavièku obrácenou proti sluníèku. Z boèní paluby jsme s potápìèskou výstrojí sestoupili do
naeho jediného starého èlunu, pøivázaného k zádi lodi. U dveøí byla velká
tlaèenice osob veho druhu, úctyhodných i ménì úctyhodných. Prohlíeli
jsme si perkovnici vykládanou drahokamy. Postel stojící v koutì byla rozestlaná. Musíme se vydat cestou vedoucí k Meèovu. Petr, zaskoèený neèekanou otázkou, nevìdìl, co odpovìdìt. Dùm sousedící s naím je u více
ne rok oputìný. Kosmologie je vìda zabývající se vesmírem jako celkem
a zkoumající jeho vznik, vývoj a uspoøádání. Ji ve starovìku zaèali lidé
hvìzdy viditelné pouhým okem uspoøádávat do skupin a øíkat jim souhvìzdí.
V transformaèním cvièení 2 se zabýváme pøedevím tím, aby áci poznali, které èleny mohou vyjádøit vedlejí vìtou pøívlastkovou: Míjel chaloupky, které jetì patøily k statku a lemovaly rozbahnìnou cestu. S intenzivním
tréninkem, který trval u nìkolik mìsícù, pochopitelnì souvisí nae úsilí,
abychom získali nìkteré z medailí na letních olympijských hrách. Za dávných
èasù, kdy vládla pohanská kníata, mìly obìti, které byly pøináeny pramenùm a pøírodním silám, je se v nich skrývaly, zajistit dárci tìstí a úspìch.
Pøi ètení novin jsem narazila na zprávu, je pøináela dùleité informace
o pøedstavení, které se právì chystalo. První, èeho si na Marsu asi vimneme, je jeho èervené zabarvení, které je zpùsobené slouèeninami eleza, je
se nachází v prachu na povrchu planety.

Doplnìk
Pøi výkladu o doplòku vedeme áky k poznání, e doplnìk se  kromì
doplòku vyjádøeného infinitivem  (alespoò èásteènì) shoduje se jménem,
které rozvíjí (nestojí vak s ním v kontaktním postavení) a zároveò se vztahuje i ke slovesu (mùeme se jím na doplnìk zeptat: Jak musela Zdenièka
pøijet? Jak ráno vstala? Jak si nechala vlasy? Apod.) Dále zdùrazníme, e
doplnìk je vyjádøen ohebnými slovními druhy (cvièení 1).
Cvièení 2 se zamìøuje na to, e doplnìk vyjadøuje èasto vlastnost, kterou
má podstatné jméno jen za dìje: kluci a dìvèata byli bosi za chùze ✕ bosé dìti
(to, e dìti jsou bosé, není nijak omezeno; je to jejich stálá vlastnost; necítil
jsem se osamìlý, kdy jsem mìl u sebe koèku ✕ osamìlost byla trvalá).
Cvièení 3: Doplnìk mùe být vyjádøen rùznými slovními druhy: pøídavným jménem (unavený, horký), podstatným jménem (vedoucím, jako o kamarádovi), èíslovkou (jako tøetí, první), slovesem ve tvaru infinitivu (pøicházet) nebo pøíèestí trpného (kryt, potìen), zájmenem (vichni).
Cvièení 4 se zabývá poznáváním doplòkù; u rozvitých pøipomeneme, co
je jejich základem (vybaveni /vím potøebným/, celý, utíkat /smìrem k zastávce autobusù/, jako na prvního, obleèená /jen v plavkách/, schován /za keøi/,
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za spravedlivé, jako pøedkolák, sama, ráda). Zároveò se mùeme zamyslet
i nad tím, kterými prostøedky je doplnìk  u rozvitých jeho základ  vyjádøen (napø.: vybaveni, schován  sloveso, pøíèestí trpné; celý, rád  pøídavné
jméno).
Doplnìk je nutno vysvìtlovat i v souvislosti s dalími vìtnými èleny: od
pøívlastku se lií jednak svým významem (jak jsme ji uvedli, nevyjadøuje
stálou vlastnost podstatných jmen), jednak svým postavením, od jmenné èásti pøísudku tím, e nestojí po slovesech sponových (tj. slovesech, která nemají vlastní vìcný význam). Ve cvièení 5 jsou doplòky: uvaøená /namìkko/,
celé uplakané, za /svou nejlepí/ kamarádku, (jmenovali) øeditelem /závodu/,
(vidím) rád, spokojený, jako herce.
Cvièení 6 má kreativní charakter; uèíme áky, jak doplòkové konstrukce
uít. Napø.: Vidìl jsem ho mýt nádobí. Po sedmi hodinách výuky se cítím
unavený. Z prázdnin jsem se vrátila spokojená. Americké akèní filmy bych
hodnotil jako zvlá napínavé. Pøi psaní bych nemìla sedìt shrbená. aty
bychom mìli ukládat do skøínì vykartáèované. Maminka se vrátila od kadeøníka hezky ostøíhaná a uèesaná. Jan Hus byl v Kostnici prohláen za kacíøe.
Èetí stavové zvolili Jiøího z Podìbrad èeským králem.
Cvièení 7 upozoròuje na to, e koncovky u doplòku jsou shodné s podstatným jménem, ke kterému se doplnìk vztahuje; proto musíme pozorovat
i to, zda rozvíjí podstatné jméno v postavení podmìtu, nebo pøedmìtu.
Obì lvice se èasto vydávaly na lov samy. Radek a Martin chtìli sestavit model letadla sami, bez cizí pomoci. Natìstí záchranáøi Horské sluby nali
lyaøe ivy a zdrávy. Dìti stály po dlouhou dobu u výbìhu pro opice, zaujaty
tím, jak malé opièky skotaèily ve vìtvích stromù. Dìvèata se urèitì vrátila
domù vyhladovìlá. Rodièe si oddechli, rádi, e nemuseli nechat oba chlapce
doma samy. Veronika a Markéta pøily domù pøed chvilkou zklamány, protoe vstupenky na odpolední pøedstavení byly ji vyprodány. Sledovali jsme
film, zvìdavi, jak to dopadne.

VEDLEJÍ VÌTA DOPLÒKOVÁ
Pro vedlejí vìty doplòkové bývá sice jako spojovací výraz typické jak,
avak vedle toho mohou být uvozeny i dalími prostøedky (cvièení 1). Vedlejí vìty doplòkové se zpravidla vztahují k podstatnému jménu v postavení
pøedmìtu, zøídka v postavení podmìtu: K smrti utrmáceni... Vrátil se po deseti letech...
Na to, e jak mùe uvozovat rùzné typy vìt vedlejích, se zamìøuje cvièení 2: jak to mohl dokázat  Vv pøedmìtná; jak byla ...  Vv pøísloveèná èasová; jak vymìòuje ...  Vv doplòková; jak musí ...  Vv podmìtná; jak ve
spìchu ...  Vv doplòková; jak je to ...  Vv pøísloveèná zpùsobová; jak skáèu ...  Vv doplòková; jak se mu daøí  Vv pøedmìtná
Cvièení 3 má opìt kreativní charakter a upozoròuje i na to, e vìty vedlejí doplòkové závisejí èasto na vìtách, v nich je pøísudek vyjádøen slovesem smyslového vnímání. Napø.:
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Vidìl jsem Marka, jak ujídìl na kole smìrem k námìstí. Spatøil jsem nìjakého houbaøe, jak èistí krásné høiby. Zaslechl jsem maminku, jak nìkomu telefonuje. Uvidìli jsme Petra, jak se bavil s kamarády pøed kolou. Pozorovala
jsem psa, jak se línì protahuje. Najednou jsem ucítil nìco, jak mì imrá na
noze. Vyslechla jsem dvì dívky, jak si stìují na spoustu domácích úkolù. Sledoval jsem mechanika, jak spravuje stìraèe u naeho auta.
Pracovní seit str. 53
Cvièení 1 se zamìøuje na poznávání doplòku. áci by mìli jako doplnìk
oznaèit tyto výrazy: (hluboce) zamylen, pøicházet, za (dobrou) kamarádku,
opøený (o hùl), jako náhradní, zpìnìná, zvìdavá, (zcela) nepøipraveného,
jako panovník, stoèená (do klubíèka), utíkat (na autobus), osamìlá.
Ve cvièení 2 dané konstrukce tvoøíme. Jako pøíkladové lze uvést tyto vìty:
Pøipadala jsem si neupravená. Celá tøída ho povaovala za výborného uèitele. V té velké spoleènosti jsem se cítila nesvá. Jirkova práce byla hodnocena jako nejlepí. Poté co si vyslechl jejich vysvìtlení, vrátil se domù klidný.
Naeho souseda zvolili starostou obce. Pøed chvílí jsem ho vidìl stát na rohu.
Utíkali jsme pryè celí zchvácení. Slyela jsem ho vyprávìt neuvìøitelné historky. Pozorovali jsme kouø stoupat vzhùru k obloze.
Cvièení 3 je velmi nároèné. áci mají za úkol nejprve doplnit vìtu vedlejí a pak stylizovat vìtu hlavní tak, aby vìta vedlejí mìla doplòkovou platnost. Chceme tak upevnit znalost toho, e vìty vedlejí stojí ve velké vìtinì
pøípadù po vìtách, v nich sloveso v pøísudku má význam smyslového vnímání: Zahlédl jsem Eliku a Pavla, jak se o nìèem vzruenì dohadují.
Zaslechli jsme ho, jak právì pøicházel k domovním dveøím. Sledovali oba
pøátele, jak se bájeènì pøi høe doplòují. S obavami jsme se dívali na bouøkové mraky, jak se k nám rychle blíí. Pozorovali jsme veverku, jak skáèe ze
stromu na strom. Jen koutkem oka jsem zahlédla Michala, jak rychle mizí
v dálce. S úasem jsme se dívali na Martina, jak prchá tak rychle, e se za
ním div nepráí. Zaslechli jsme tatínka, jak si potichu pobrukuje nìjakou
písnièku.

Vìtné èleny nìkolikanásobné
Uèivo shrnuje a roziøuje poznatky, které áci získali bìhem pøedelé výuky.
Cvièení 1 ukazuje, e nìkolikanásobný mùe být kterýkoliv vìtný èlen.
Na stejnou problematiku se zamìøuje i cvièení 2:
spoleèník a pøítel  podmìt; chundelatý, zvìdavý a bezradný  pøívlastek; Hafal a já  podmìt; s (kadým) klukem nebo psem  pøedmìt; inteligentní a zodpovìdný  pøívlastek; dùm i zahradu  pøedmìt; obrovský a (na
pohled) stralivý  jmenná èást pøísudku; krásy a elegance  pøívlastek;
(svou usouenou) tváø a (smutné) oèi  pøedmìt; v lítosti i v hnìvu  pøísloveèné urèení zpùsobu; pøíjemného, sluneèného  pøívlastek; Hafal a já
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 podmìt; louky, háje a (klikatící se) potok  podmìt; kolem sadu a vinice 
pøísloveèné urèení místa; fialky a sasanky  podmìt; straidelný a dìsivý 
doplnìk
Cvièení 3 se zamìøuje sice na pravopis, avak mùeme na nìm doloit i to,
proè tyto nìkolikanásobné vìtné èleny pùsobí komicky. Komiènost mùe být
dána patnì voleným výrazem (slovo otrávené na rozdíl od jedovaté pøedpokládá pùvodce, nìkoho, kdo houby otrávil). Jinde se zanedbává vztah ke
èlenu, s ním nìkolikanásobný vìtný èlen tvoøí skladební dvojici (nelze zhotovovat zlomeniny a radosti; uèení a zkouení mohou být pohromou, nikoliv
vak ivelní). Slovo èoèka je mnohovýznamové a mùe oznaèovat jak semeno, tak napø. ve fyzice prùhledné tìleso omezené dvìma kulovými plochami, slouící k zobrazování pøedmìtù; kadý z tìchto pøedmìtù plní jiný úèel,
a proto nemùeme slovo èoèka uít ve stejném kontextu v obojím významu
a úèely pøipisované rùzným pøedmìtùm vyjádøit nìkolikanásobným vìtným
èlenem. Sloky nìkolikanásobného vìtného èlenu by mìly patøit do jedné
významové øady (tak tomu není v pø. houby, lesní plodiny a odpadky). Ameriètina jako národní jazyk neexistuje. V poslední vìtì vyplývá komika z protikladu mezi pohyblivý a stojící a z toho, e pohyblivé schoditì povaujeme
za víceslovné pojmenování, zatímco stojící výtah jím není. Cvièení tedy upozoròuje i na nutnost promylené volby pojmenování a zároveò vede k opakování látky o významu slov.
Pracovní seit str. 54
Cvièení 1 se zamìøuje na psaní interpunkèních znamének. 1. Loòské
soutìe se zúèastnili Poláci, Nìmci, Rakuané a Èei. 2. Kdy se vrátil,
vypadal unavený, vyèerpaný, ale spokojený. 3. Stál pøede dveømi a dlouho
a tie se smál. 4. Není èas na hnìvivé výèitky ani na úvahy o velkých plánech budoucích zmìn. 5. Nalil jsem jemu i sobì dalí álek èaje. 6. Tuto
nemoc nemá na svìdomí ádný virus, ale souèasný ivotní styl. 7. Pøíznaky
alergické rýmy se u lidí objevují pøedevím pøi teplotních výkyvech, pøi
vdechování cigaretového dýmu a silných vùní. 8. Do temných strí se nedalo seskoèit ani seplhat. 9. V tu chvíli odlétala letadla nejen do Paøíe,
ale i do Londýna a Øíma. 10. Mohutný výron plynù ze dna severního
Atlantiku byl zøejmì pøíèinou výrazného oteplení planety a vyhynutí nìkterých ivoèichù a rostlin.
Z jednotlivých vìt je nutno vypsat tyto èleny: Poláci, Nìmci, Rakuané
a Èei  nìkolikanásobný podmìt, pomìr sluèovací; unavený, vyèerpaný, ale
spokojený  nìkolikanásobný doplnìk, mezi slokami je pomìr sluèovací
a odporovací; dlouho a tie  nìkolikanásobné pøísloveèné urèení zpùsobu,
pomìr sluèovací; na výèitky ani na úvahy  nìkolikanásobný pøívlastek, pomìr sluèovací; jemu i sobì  nìkolikanásobný pøedmìt, pomìr sluèovací;
(ádný) virus, ale (souèasný ivotní) styl  nìkolikanásobný podmìt, pomìr
sluèovací; pøi (teplotních) výkyvech, pøi vdechování (cigaretového dýmu
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a silných vùní)  nìkolikanásobné pøísloveèné urèení podmínky, pomìr sluèovací, dýmu a vùní  nìkolikanásobný pøívlastek, pomìr sluèovací; seskoèit ani seplhat  nìkolikanásobný podmìt, pomìr sluèovací; nejen do Paøíe, ale i do Londýna a Øíma  nìkolikanásobné pøísloveèné urèení místa,
pomìr stupòovací a sluèovací; oteplení a vyhynutí  nìkolikanásobný pøívlastek, pomìr sluèovací.
Ve cvièení 2 jsme se pokusili zabudovat uèivo o nìkolikanásobných vìtných èlenech do kvízu a mimo jiné i posílit mezipøedmìtové vztahy:
Èeská republika sousedí s Nìmeckem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem.
Jako významná mìsta na Moravì lze napø. uvést Ostravu, Opavu, Olomouc, Kromìøí, Uherský Brod, Pøerov a dalí.
V severních Èechách jsou vedle Jizerských hor patrnì nejznámìjí Krkonoe a Kruné hory, popø. Luické hory.
Nejvìtími øekami na jiní Moravì jsou vedle Moravy napø. Dyje nebo
Svratka.
Otcem Karla IV. byl Jan Lucemburský.
Pokud jde o Jana iku, lze uvést rùzné bitvy: na Vítkovì, u Kutné Hory,
Nìmeckého Brodu, u Maleova apod.
V dalím bodì pøipomeneme jméno Václava Havla.
Souèástí Parlamentu ÈR je Poslanecká snìmovna.
Vedle lva máme ve státním znaku jetì moravskou a slezskou orlici.
V souvislosti s J. Seifertem lze pøipomenout, e tento básník se stal nositelem Nobelovy ceny.
Kvíz se mùe stát podnìtem k tomu, aby áci sami pøipravovali podobné
jazykové hry zamìøené na propojování jazykového uèiva s ostatními pøedmìty.

Opakování o stavbì vìtné
Do tohoto oddílu jsme zaøadili cvièení, v nich se souhrnnì vracíme
k syntaktickému uèivu probranému v pøedelých kapitolách. Je uvozen tabulkou, která v hlavních rysech postihuje postup uplatòovaný pøi rozboru
vìty. Doporuèujeme, aby si áci osvojili zásadu vycházet pøi analýze vdy
od pøísudku (existují vìty bez podmìtu, tzv. jednoèlenné, vìtné ekvivalenty
jsou zaloeny na neurèitých slovesných tvarech nebo na jiných slovních druzích ne na slovese).
Pøi urèování rozvíjejících vìtných èlenù vìnujeme nejprve pozornost tìm,
které rozvíjejí sloveso v pøísudku.
Zjiujeme, zda v analyzované vìtì je zastoupen pøedmìt/pøedmìty. (Jestlie pøedmìt rozvíjí sloveso nebo pøídavné jméno v pøísudku, patøí spolu
s podmìtem vdy do základové struktury vìty. Napø. ve vìtì Maminka mi
dnes ráno pøikázala uklidit tvoøí základovou strukturu vìty maminka mi pøikázala uklidit.) Nìkterá pøísloveèná urèení do základové struktury vìty pat-
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øit mohou (Kvùli hrozící bouøi smìøovaly vechny lodì rychle k pøístavu 
lodì smìøovaly k pøístavu, jiná nemusí (kvùli hrozící bouøi, rychle). Poté vyhledáváme pøívlastky (èleny základové struktury vìty nejsou nikdy) a doplòky (na rozdíl od pøívlastku nestojí bezprostøednì pøed podstatným jménem a nìkteré  tzv. pøísudková doplnìní  èleny základové vìtné struktury
jsou: Marek mì vydával za svého mladího bratra  Marek mì vydával za
bratra).
Teprve pak vìnujeme pozornost dalím vìtným èlenùm, které rozvíjejí
buïto èleny základové struktury vìty, nebo výrazy v pozici pøívlastkù.
Poznámka : maminka pøikázala, lodì smìøovaly, Marek vydával jsou pouze skladební
dvojice (podmìt a pøísudek), nikoliv vìty. Proto neuíváme pojem vìta holá, ale základní skladební dvojice.

Cvièení 1 a 2 jsou kreativní.
Ve cvièení 3 se zamìøujeme na poznání vìtných èlenù.
Veèer (pøísl. urè. èasu) se u brzy stmívá. Rád vzpomínám na poslední veèer (pøedmìt) u táboráku. U se blíí veèer (podmìt). Ostrava veèer (pøívlastek neshodný) se mi vdycky líbila pøed Vánocemi, kdy na ulicích zazáøily
tisíce svìtel.  Bratr je student (jmenná èást pøísudku) gymnázia. U jako
student (doplnìk) se zajímal o výpoèetní techniku. V soutìi zvítìzil jeden
student (podmìt) prùmyslové koly. Chovej se u jako student (pøísl. urè.
zpùsobu)!  Po splnìní (pøísl. urè. èasu) vech úkolù mùe jít do kina. Splnìní (podmìt) vech povinností není jednoduché. To závisí na vèasném splnìní (pøedmìt) vech zadaných úkolù. Udìlám ve pro splnìní (pøísl. urè.
zpùsobu) vaeho pøání. Navzdory splnìní (pøísl. urè. pøípustky) vech úkolù
ho maminka nepochválila.  Auto zahýbá do ulice (pøísl. urè. místa) Palackého. Ulice (podmìt) mìsta se zaplnily davy lidí. Dé svlail ulice (pøedmìt)
mìsta. Domy naí ulice (pøívlastek neshodný) svítí novými fasádami. Prùmyslová je velmi dlouhá ulice (jmenná èást pøísudku).  Maminka je pokladní (jmenná èást pøísudku) v supermarketu. Pokladní (podmìt) nám rychle
spoèítala útratu. Nerute pokladní (pøedmìt) ádostí o výmìnu drobných.
Práce pokladní (pøívlastek neshodný) není snadná.
Cvièení 4 je opìt tvùrèí. Moná øeení jsou napø.:
a) Uèebnice (podmìt) fyziky leí na psacím stole. To jsi vyèetl z uèebnice
(pøísl. urè. místa)? Té uèebnici (pøedmìt) nerozumím. Tuto knihu pokládám
za dobrou uèebnici (doplnìk). Jdi pro uèebnici ( pøísl. urè. úèelu). Nezlob se
u kvùli té uèebnici (pøísl. urè. pøíèiny). Obì knihy jsou uèebnice (jmenná èást
pøísudku) pro 6. roèník Z.
b) Neví, kde je moje uèebnice (podmìt)? To jsou patné uèebnice (jmenná èást pøísudku). Bez uèebnice (pøísl. urè. podmínky) nemùu jít na hodinu.
Na stránkách uèebnice (pøívlastek neshodný) bylo mnoho obrázkù. Musím
si koupit nové uèebnice (pøedmìt). Na uèebnice (pøísl. urè. místa) si poloil
seity. Mluvil jako uèebnice (pøísl. urè. zpùsobu). Tato pøíruèka je jako uèebnice (doplnìk) pro áky 7. tøídy pøíli nároèná.
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Obdobnì i ve cvièení 5 mùeme napø. vytvoøit tyto vìty: Dobrá kamarádka (podmìt) nikdy nezradí. Jana je moje kamarádka (jmenná èást pøísudku).
Potkala jsem svou kamarádku (pøedmìt). Jdu ke kamarádce (pøísl. urè. místa). Pokládala jsem tì za svou kamarádku (doplnìk).
Ve cvièení 6 urèujeme, jakou platnost vìtného èlenu mají zájmena ve vìtách. Pøipomeneme, e i tázací (kdo  podmìt) a vztaná zájmena (co  podmìt; kterým  pøívlastek, jací  jmenná èást pøísudku, s nimi  pøedmìt) jsou
vìtnými èleny. Zbylá zájmena: mi  pøedmìt ve 3. p., nás  pøedmìt ve 4. p.;
nièemu  pøedmìt ve 3. p.; vem  pøedmìt ve 3. p.; ti  pøívlastek; kadému
 pøedmìt ve 3. p.; ty  podmìt; mu  pøedmìt ve 3. p.; svùj  pøívlastek; sama
 doplnìk. Mùeme se vrátit i k tvaroslovnému uèivu a zopakovat, jaký je
druh uvedených zájmen, uvést jejich tvar v 1. p. (mi  já, osobní; nás  my,
osobní; nièemu  nic, záporné; vem  vichni, neurèité; s nimi  jen /1. p.
mn. è. ji/, vztané; mu  on, osobní) a vysvìtlit, jak je skloòujeme.
Cvièení 7 se zamìøuje na rùzné vìtnìèlenské funkce výrazù ve stejném
tvaru (lesem  pøívlastek neshodný, motykou  pøísl. urè. prostøedku, vítìzem
 jmenná èást pøísudku, kohoutkem  pøedmìt, redaktorem  doplnìk).
Z metodického hlediska je dùleité zejména cvièení 8. Vzhledem k tomu,
e za vìty vedlejí povaujeme ty, které mají funkci vìtného èlenu, je dùleité, aby áci umìli obojích prostøedkù vyuívat a adekvátnì je zamìòovat;
náhrada jednoho prostøedku druhým vede zároveò k tomu, e si lépe uvìdomí jejich povahu jako vìtného èlenu.
O prázdninách jsme se..., jestlie bylo hezké poèasí  pøísl. podmínková;
Ti, kdo navtívili zoologickou zahradu,...  podmìtná; ... je urèen tìm, kdo se
zajímají o karate  pøedmìtná; Protoe byl dlouhodobì nemocný,...  pøísl.
pøíèinná; ... týden, který jsme strávili u moøe  pøívlastková; ... slyel, jak
hraje na housle  doplòková; ... kdy jsme byli na kolním výletì  pøísl. èasová; Nejsem takový, abych na nìkoho aloval  pøísudková; ... a tam, kde
zaèíná úpatí hor  pøísl. místní; ... jako by byl zkuený lékaø  pøísl. zpùsobová; ... samoobsluhy, abych koupil nìco k veèeøi  pøísl. úèelová; ... konat,
i kdy bude patné poèasí  pøísl. pøípustková
Cvièení 9 lze probírat po èástech. Z obtínìjích pøípadù: ... chodili
k nìmu na poradu. Právì náhrada vìtou  aby se poradili  umoní ákùm
snadnìji rozpoznat, e jde o pøísl. urè. úèelu; ... zvolili ho králem  doplnìk;
... nazvali je Gordion  pøísl. urè. zpùsobu; ... na selském voze, ... pøivázal
uzlem  pøísl. urè. prostøedku; jako mladý zemøel na horkou nemoc  doplnìk, pøísl. urè. pøíèiny (protoe dostal horkou nemoc); ... snaha ovládnout
svìt  pøívlastek, pøedmìt.
V textu jsou vìty podmìtné (Kdo uzel rozváe, ...; ..., e snaha ovládnout
svìt je nesmyslná).
Základní údaje o Alexandru Velikém: Alexandr Veliký (356323 pø. n. l.),
makedonský vládce a významný vojevùdce. Dobyl Perskou øíi (331 pø. n. l.),
uskuteènil invazi do Indie (326 pø. n. l.) a dosáhl øecké nadvlády nad starovìkým svìtem.
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▼

Na tomto cvièení mùeme také souhrnnì zopakovat i uèivo tvaroslovné
a uèivo o významu a tvoøení slov.
1. Uveïte podstatné jméno lidem, (po) létech v jednotném. èísle. Øeknìte,
jak tato slova skloòujeme (èlovìk, rok/léto; lidé  1., 4., 5. p. jako podst.
jm. r. mu. iv., v ostatních pádech podle vzoru kost; léta  r. stø., mìsto).
2. a) Vyhledejte pøídavná jména v posledních dvou vìtách a uveïte je ve
2. a 3. stupni. (nesmyslná  nesmyslnìjí  nejnesmyslnìjí; moudrý 
moudøejí  nejmoudøejí)
b) Uveïte k nim pøídavná jména opaèného významu. (smysluplný, hloupý)
3. Vyhledejte zájmeno a) pøivlastòovací (svým), b) vztané (kdo).
4. Jak skloòujeme èíslovku tisíc? (podle vzoru stroj)
5. Vyhledejte vechna neohebná slova a urèete je. (pøíslovce: velice, nakonec, pak, potom, vedví, pomalu; pøedloky: k, na, do, o, v, po; spojky:
zato, a, ale, a tak, vak, protoe, e, jako, kdy; èástice: i, citoslovce: inu)
6. Urèete, které blií okolnosti dìjù vyjadøují pøíslovce v textu. (míru: velice; èas: nakonec, pak, potom; zpùsob: vedví, pomalu)
7. S kterými pády se mohou pojit pøedloky v textu? Dolote na pøíkladech.
(k: k Petrovi  3. p.; do: do mìsta  2. p.; na: na kopci  6. p., na kopec
 4. p.; o: o Michalu  4. p., o Michale  6. p.; v: v lese  6. p., /pøevtìlil
se/ v ábu  4. p.; po: po kolena  4. p.; po roce  6. p.)
8. Obsah vìt Nakonec ho zvolili králem. Mìsto nazvali Gordion. Vùz pøivázal uzlem o tisíci smyèkách. Rozetnul uzel vedví. Dobyl velký kus zemìkoule vyjádøete vìtami se slovesy v rodì trpném. (Nakonec byl zvolen králem. Mìsto bylo nazváno Gordion. Vùz byl pøivázán uzlem o tisíci
smyèkách. Uzel byl rozetnut vedví. Byl dobyt velký kus zemìkoule.)
9. Slova uzel, smyèka, kus jsou mnohoznaèná. Dokate toto tvrzení na pøíkladech. (Udìlal si uzel na kapesníku. Honza si vzal uzel s buchtami
a vydal se do svìta. Èesala si vlasy do uzlu. Èeská Tøebová je dùleitý eleznièní uzel. Loï pluje rychlostí patnácti uzlù.  Na konci provazu udìlej
smyèku. U naeho domu je tramvajová smyèka.  Dej mi kus chleba. To
dítì v jednom kuse zlobí. Nìkolik kusù nábytku jsme sloili na pùdu. Ten
kluk dìlá psí kusy. Kapela zahrála nìkolik kusù od F. Kmocha.)
10. Která ze slov zvolit, kamenný, vedví, vìtba, potom, vjel, zemìkoule jsou
odvozená pomocí a) pøedpon, b) pøípon a která slova jsou sloená?
(pøedponami: zvolit, vjel; pøíponami: kamenný, vìtba; sloená slova: zemìkoule a pøísloveèné spøeky vedví, potom)

Tvoøení vìt
V kapitole vìnované tvoøení vìt se opíráme o poznatky valenèní syntaxe.
Jde nám pøedevím o to, aby áci byli s to pochopit funkci urèitého slovesného tvaru jakoto základu vìty. Slovesa (popø. podstatná a pøídavná jména
odvozená ze sloves) mají schopnost vázat na sebe jistý poèet syntaktických
pozic, pro které je typická urèitá forma. Tak vzniká základová struktura vìty.
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Zmìny ve valenèních pozicích zpùsobují, e se zpravidla mìní i význam
slovesa, jak to dokládá cvièení 1: schylovala se k dítìti (podmìt nevyjádøený)  sklánìla se ✕ schyluje se (bez podmìtu)  blíí se; na tom nesejde (bez
podm.)  nezáleí ✕ nesejdeme (podm. nevyjádø.)  nesestoupíme; krábe mì
(bez podm.)  bolí ✕ krábe jako (podm. nevyjádø.)  píe (neèitelnì); o to
bìí (bez podm.)  o to se jedná ✕ bìíme (podm. nevyjádø.)  utíkáme; luplo
(bez podm.)  zapraskalo ✕ lupl (podm. nevyjádø.)  luskl; prí listí (podm.
listí)  padá ✕ prí (bez podm.)  padá dé; uhodilo (bez podm.)  blesk udeøil ✕ uhodil (podm. on)  pratil; pøeskoèil (podm. Petr)  pøehoupl se pøes ✕
pøeskoèilo (bez podm.)  zbláznil se.
Vìty bez podmìtu (jednoèlenné) velmi èasto uíváme tehdy, jestlie chceme vyjádøit, jaký je stav okolního prostøedí, popsat atmosférické jevy a procesy  cvièení 2.
V cvièení Pro bystré hlavy mùeme napø. vytvoøit tyto vìty: Vonìla
k rùím. V kuchyni vonìlo po koláèích.  Spal jsi dobøe? Spí se ti dobøe?
Kniha leí na psacím stole. Na té posteli se leí patnì.  Slunce pálí. Pálí
mì v oèích.  Dìti sedìly na zemi. Sedìlo se na zemi.  krábe se na noze.
krábe mì v krku.  Nervóznì cukal hlavou. V ránì mi cuká.
Cvièení 3: Fuj! Honem! Ticho! Nastoupit! Jet tak v létì k moøi! Pst! Hop!
Markétko, ham! Na! Ano. Pozor!
Ve cvièení 4 poznáváme slovesa pøedmìtová (pøedmìt je vdy èlenem základové struktury vìty). Jsou to: rozeznávat + 4. p., vykonávat + 4. p., slibovat
+ 3. p. + 4. p., ohluit + 4. p., vymazat + 4. p., usilovat + o + 4. p., obejít se +
bez + 2. p., rozveselit + 4. p., seznámit + 4. p. + s + 7. p., dopustit se + 2. p.
Rozdíly ve významu sloves v souvislosti se zmìnami ve valenci sleduje
cvièení 5 (rozdíly v poètu a ve tvaru pøedmìtù):
odvrátili + 4. p. (odvrátili nebezpeèí = zamezili) ✕ odvrátil + 4. p. + od +
2. p. (odvrátil pozornost od sebe = odvedl)
èetl jsem + 4. p. (èetl jsem kníku = vnímal jsem zrakem nìco napsaného)
✕ dìdeèek èetl + 3. p. + 4. p. (dìdeèek nám èetl pohádky = pøedèítal)
pøedstavuje + 4. p. (pøedstavuje hrdiny = hraje) ✕ pøedstavujeme + 3. p. +
4. p. (pøedstavujeme starím /mladí/ osoby = seznamujeme)
povolily + 3. p. (povolily mi = neovládl jsem se) ✕ povolíme + 4. p. (povolíme sukni = rozíøíme)
poukáeme + 3. p. + 4. p. (poukáeme vám peníze = poleme) ✕ poukázal
+ na + 4. p. (poukázal na nedostatky = upozornil)
pøipadá + na + 4. p. (pøipadá na mnì = dostává se) ✕ pøipadá + 3. p. (pøipadá mi = zdá se)
zdá se + 3. p. (zdá se mi = domnívám se) ✕ zdá se + 3. p. + o + 6. p. (zdá se
mi o prázdninách = sním)
nepøiel by + na + 4. p. (nepøiel by na to = nevyøeil by) ✕ pøila + 3. p.
(pøila mi = dola)
nevidím + do + 2. p. (nevidím do nìho = dùkladnì neznám) ✕ vidím + 4. p.
(vidím ho = vnímám zrakem)
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Jak jsme u uvedli, pøedmìty jsou vdy èleny základové struktury vìty,
a to zpravidla nutnými (obligatorními); kdybychom je nevyjádøili, vznikla by
vìta mluvnicky nesprávná, napø. v cvièení 6: *V nedìli navtívíme. *Paní
doktorka mi doporuèila. *Paní doktorka doporuèila pohyb. *... táhne mi.
*
Pøestaò koneènì ronit, vdy jsem neudìlal. *Sesbírej rychle Jen málokdy
mohou být z vìty vyputìny (zpravidla tehdy, jestlie dìj se mùe týkat èehokoliv, jakéhokoliv objektu  Já jím rád. ... dnes vùbec neere; jestlie se
zamìøujeme pøedevím na dìj  Moje teta u nìkolik let uèí na základní kole; kdy je význam pøedmìtu s dìjem pevnì spjat  Zavøi, táhne).
Pøedmìty ve vìtách: vechno; bratrance; mi, pohyb; dveøe, mi; nic; slzy,
nic; prádlo; matematiku, zemìpis
V cvièení 7 uvádíme pøíklady z ákovských prací, kdy je pøedmìt vynechán nenáleitì.
, e pøinesl (e ji pøinesl); mìla jsem hned pinavé ( mìla jsem je hned
pinavé); ale psi nerozumí ( ale psi lidem/nám nerozumí); a vyhnala
(a vyhnala ji); a vyfotografovala ( a vyfotografovala jsem ho); maminka koupí ( maminka mi to koupí); za chvilku pustil ( za chvilku mì
pustil); mnì na pùdu dovolila ( mnì na pùdu jít dovolila)
V cvièení Pro bystré hlavy zamìøíme pozornost na to, aby áci rozpoznali, kdy je pøedmìt uit v chybném tvaru, a nahradili ho tvarem správným.
prohøeit se proti + 3. p.  prohøeit se proti jednomu ze základních pravidel
nevyhnout se + 3. p.  nevyhnout se osobním chybám, faulùm
zamyslit se nad + 7. p.  zamyslit se nad druhou stránkou vìci
vyjádøili odpor k + 3. p.  vyjádøit odpor ke kácení stromù
Cvièení 8: Také pøísloveèná urèení mohou, avak také nemusejí být nutnými èleny základové struktury vìty. Obligatornì (nutnì) musí být pøísloveèné urèení vyjádøeno u tìchto sloves: smìøovat, váit, ocitnout se, zavést,
vypadat, trvat, chovat se, vsunout, tváøit se.
Cvièení 9: Jedno sloveso mùe být v rùzném významu pøedmìtové i bezpøedmìtové:
eò + Pu místa (utíkej) ✕ enou + 4. p. (pobízet k pohybu jistým smìrem)
jdeme + Pu místa (odcházíme) ✕ jde + o + 4. p. (jedná se o)
pøiel jsem + o + 4. p. (ztratit) ✕ pøiel jsem + na + 4. p. (objevil jsem) ✕ pøiel
+ Pu místa (vrátil jsem se)
prola + 3. p. (být beztrestný) ✕ projdeme + 7. p. (navtívíme)
dojdu + Pu místa (chùzí se vypravit a nìco pøinést) ✕ dolo + na + 4. p.
(má pøedpovìï se splnila)
dopadli jste + 4. p. (chytili jste) ✕ dopadl + Pu zpùsobu (skonèil) ✕ dopadl
+ Pu místa (spadl)
dostalo se + 3. p. + 2. p. (získal) ✕ dostal jsem se + Pu místa (vnikl)
seli jsme + Pu místa (sestoupili jsme) ✕ selo + z + 2. p. (nekonal se)
V cvièení 10 jednak vyhledáváme doplòky, jednak se zamýlíme nad tím,
kdy jejich vyputìním by vìta nebyla správnì utvoøena: *To dopoledne mi
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pøipadalo. *Nejtìí je posoudit. *Moje slohová práce byla ohodnocena (ve
významu ocenìna, nikoliv oklasifikována). *Zahrada i dùm vypadaly.
Cvièení 11 uvádí pøíklady z dìtských prací. Jde o pøípady, kdy je zvoleno
nenáleité sloveso, nekompatibilní s valenèními èleny a jejich významy (Pejskovi ... jsou nohy sotva vidìt... Na severní stranì je rozlehlé ... Vystupuji nahoru... ... tie umí les a bublá... ... vane ke mnì... Televize pøenáí (zajiuje
pøenos)... ... a vykopával íaly. Pøípady a vyetøováním samým, ..., jsem byla
vdy okouzlena.

STAVBA TEXTOVÁ
Základní vlastností textu je soudrnost; tu zajiují pøedevím tzv. tematické posloupnosti, uití specifických prostøedkù (tzv. konektorù) a výbìr
lexikálních prostøedkù. Na procvièování lexikálních prostøedkù zajiujících
soudrnost (kohezi) textu se zamìøujeme v uèebnici pro 7. roèník, tematickým posloupnostem a konektorùm se budeme vìnovat v roènících vyích.
V jazykových projevech se vyjadøujeme o rùzných skuteènostech (situacích), pojmenováváme jejich jednotlivé sloky (objekty, jejich èasové
a prostorové vztahy, vlastnosti apod.), které nazýváme pøedmìty øeèi.
Pøedmìtem øeèi mùe být tedy cokoli, èeho se jazykový projev týká a co se
v nìm pojmenovává. Je tedy dùleité, aby mluvèí (pisatel) volil taková pojmenování, která by adresátovi umoòovala identifikovat zejména ty pøedmìty øeèi, které stojí v postavení tématu (východiska) výpovìdi jako totoné, nebo rùzné.
Základním prostøedkem pro identifikaci toho, e pøedmìt øeèi se nemìní,
je opakování tých slov, popø. slov pøíbuzných (s tým významem, avak
s jinou slovnìdruhovou platností); této problematiky se týká cvièení 1: Lov
se nám...; Nae nervozita...; Tuto hru...; Pláèem...; Hranice...; Jeho veselost...; Ihned ohlásila tento nález...; Odjezd autobusu...; Jeho nadení...
▼

Cvièení zároveò umoòuje opakování základních poznatkù o tvoøení slov.
Napø.:
1. Øeknìte, od kterých základových slov jsou vyznaèené výrazy utvoøeny.
2. Jak jsou utvoøena slova hranice a nadení? (hran/ice pøíponou a koncovkou, naden/í  koncovkou)
3. Ke kadému ze slov lov a odjezd uveïte pìt pøíbuzných slov. (Napø.: lovec, úlovek, zalovit si, lovecký, lovení; jízda, jezdec, jezdecký, jezdecky,
odjídìjící)

Èastým jevem v pracích mladích ákù je nadmìrné opakování slov. Proto je dùleité vést je k poznání, e v textu bývají pojmenování èasto nahrazována zájmeny nebo (zájmennými) pøíslovci, popø. e dochází k elipse. Procvièení tìchto dovedností sleduje cvièení 2.
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a) Nae Galaxie je jen jednou z miliard galaxií, majících rùzný tvar a velikost. Nevíme, jak je vesmír veliký, ale víme, e se galaxie od sebe vzdalují
velkými rychlostmi.
b) Slunce je od Zemì vzdáleno pøiblinì 150 milionù kilometrù. V porovnání s nìkterými jinými hvìzdami je malé, ale proti naí planetì je obrovské.
Jeho prùmìr mìøí zhruba 1 400 000 kilometrù, je tedy asi 109krát vìtí ne
prùmìr Zemì.
c) Mìsíc je naím nejbliím sousedem ve vesmíru. Je to první vesmírný
objekt, který navtívili lidé. Kolem Zemì obíhá pøiblinì ve vzdálenosti
384 400 kilometrù.
d) Mìsíc je velmi nehostinné místo. Ve dne dosahuje teplota na jeho povrchu 100 °C, zatímco v noci klesá a na 155 °C. Den i noc jsou tam stejnì
dlouhé  zhruba 14 pozemských dní.
e) Zemì vznikla pøiblinì pøed 4,6 miliardy let a byla na poèátku pravdìpodobnì velmi havá. Její vznik je spjat s existencí mraèna mezihvìzdného
prachu a plynu, které se poèalo smrovat.
f) Ke sluneèní soustavì patøí dále asteroidy èili planetky. Jsou to velké
kusy hornin, které také obíhají kolem Slunce. Ares, nejvìtí známá planetka,
byl objeven v roce 1801. Jeho prùmìr mìøí 1000 kilometrù. Jiné planetky
mají v prùmìru jen nìkolik stovek metrù.
Nauku o významu slov a vyuití lexikálních prostøedkù pøi výstavbì textu propojuje cvièení 3 a 4. Zamìøují se na to, e pøi návaznosti výpovìdí na
sebe vyuíváme èasto slova významovì nadøazená a podøazená.
Tyto vztahy mezi slovy mají áci za úkol rozeznávat ve cvièení 3.
zelenina  celer (podøaz.), velryba  savec (nadøaz.), auto  kodovka
(podøaz.), budova  kola (podøaz.), psací stùl se idlí a válenda  nábytek
(nadøaz.), fregata  loï (nadøaz.), penice a jeèmen  obiloviny (nadøaz.)
Cvièení mùeme vyuít i jako kreativní, jestlie pøipojíme úkol, aby pøi
návaznosti typu slovo významovì nadøazené  významovì podøazené pøipojili jetì jednu vìtu, v ní bude slovo významovì souøadné, napø.: Celer jsme
nasázeli a dozadu k plotu, mrkev a petrel je hned zkraje.  kodovka úplnì
vzadu v rohu je u bez dveøí i kol, ale trabant stojící vedle ní je celý nablýskaný, jako by ho vyrobili vèera.  kola je hned na návsi. Potu a budovu
místního úøadu naleznete u hlavní silnice.
Ve cvièení 4 uíváme pøi propojování vìt slova významovì nadøazená:
tyto nádherné elmy  tato nemoc  kvìtiny  vechny houby  na vechny
tyto pøedmìty  tuto hru  tato stavba  na tento hudební nástroj  vechna
vozidla
Pøi navazování vìt na sebe mùeme také vyuít jména vlastní a obecná.
Cvièení 5: Je to zlý pes, který pøedevím nemá rád cyklisty.  Tato nejvyí hora Jetìdského høbetu mìøí 1012 m.  Tento mùj nejlepí kamarád bydlí
ve stejné vesnici jako babièka.  Tohoto spisovatele mìli rádi u i mí rodièe.
 Tento královský hrad se tyèí nad øekou Berounkou.  Tento detektivní román od A. C. Doyla mì upoutal svou tajuplností.  Toto mìsto je známé po
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celém svìtì tím, e zde ila øada významných hudebních skladatelù, napø.
W. A. Mozart nebo L. van Beethoven.  Tuto planetu poznáte podle charakteristického prstence.  Tuto zemi bych chtìl také jednou navtívit.
Cvièení 6: Výstup na samý vrchol Snìky byl obtíný, protoe foukal silný
vítr.  Macek se rád honí za papírky uvázanými na òùrce nebo za kulièkami
ze staniolu.  Ètyøi vrady staèí, drahouku je stará veselohra, ale já se pøi
ní vdycky poøádnì nasmìju.  Kyice jsou od nás asi 15 km daleko, a tak je
nìkdy jezdím navtívit na kole.  Buchlov byl teï v létì zpola ukrytý mezi
stromy.
Na uití synonymních výrazù ve vìtách se zamìøuje cvièení 7.
Z cvièení 8 si nejprve vypíeme pojmenování jednotlivých zvíøat a pak
sledujeme, jaký je vztah vùèi prvnímu uvedenému výrazu:
1. koèka (obecné jméno)  Minda (vlastní jméno)  /pach/ koèky (obecné
jméno)  koèièí máma (synonymum)  /stará/ koèka (obecné jméno)
2. skunk (obecné jméno)  máma (synonymum)  samice (synonymum) 
skunk (obecné jméno)  /stará/ zlodìjka (obrazné pojmenování)  skunka
(obecné jméno)  /páchnoucí/ nièemnice (obrazné pojmenování)  na /èerného/ vraha (obrazné pojmenování)  smraïoch (obrazné pojmenování) 
skunk (obecné jméno)
3. /malí/ skunkové (obecné jméno)  mláïata (slovo významem nadøazené)  potomci (slovo významem nadøazené)
4. koátko (obecné pojmenování, citovì zabarvené)  /drobné/ stvoøení
(slovo významem nadøazené)  kotì (obecné pojmenování, synonymní s koátko, bez citového zabarvení)  koèièka (synonymum, citové zabarvení).
▼

Na tomto cvièení lze vestrannì zopakovat mluvnické uèivo probírané
v 7. roèníku. Napø.:
1. Odùvodnìte uití koncovek v pøíkladu se zelenýma oèima. (Shoda s podstatným jménem ve tvaru dvojného èísla.)
Která dalí podstatná jména by mìla v 7. pádì obdobnou koncovku?
Uveïte pøíklady ve vìtách. (Mìl pínu za uima. Mával obìma rukama.
Kùò kopal zadníma nohama.)
2. a) Vyhledejte pøídavná jména a rozlite, která jsou tvrdá a která mìkká.
(tvrdá  velká, vyvrácená, dutá, zelenýma, obyèejná, malý, nesouvislém, pronikavé, malým, edivým, drobné, stará, novou, edého, èerného, stará; mìkká: koèièí, páchnoucí, silnìjí  ve tvaru 1. stupnì 
silný  se toto pøídavné jméno skloòuje tvrdì)
b) Která pøídavná jména jsou odvozena ze sloves? (vyvrácená, nesouvislém, pronikavé, páchnoucí)
c) Jak stupòujeme pøídavné jméno velký, malý, starý? (vìtí  nejvìtí;
mení  nejmení; starí  nejstarí)
d) Místo podstatného jména ve 2. p. uijte pøídavné jméno pøivlastòovací: Koata naí Mindy jsou trojbarevná. (Mindina koata jsou trojbarevná.)
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3. Kterým slovním druhem jsou výrazy vyznaèené v tìchto vìtách?
Z otvoru vykukovala hlava se (pøedloka) zelenýma oèima. Kotì se (zájmeno zvratné) ráznì bránilo. Odeel stranou (pøíslovce). Kterou stranou (podstatné jméno) pùjdeme? Koukal jí (zájmeno osobní) jen ocas.
Petr jí (sloveso) rád ovocné knedlíky. Má drobné (podstatné jméno /
zpodstatnìlé pøídavné jméno/)? Drobné (pøídavné jméno) stvoøení se
bránilo. Nakonec (pøíslovce) ho kotì dráplo do oka. Doli jsme na konec (pøedloka a podstatné jméno) lesa.
4. a) Pøeètìte nahlas tyto vìty: Mám 3 (tøi) páry bot. Za léto jsem roztrhal
3 (troje) tenisky. Otevøete knihu a vyhledejte stranu 3 (tøi). Vyuèování
máme dnes a do 3 (tøí, popø. hovor. do tøech). Tato úloha má 3 (tøi)
moná øeení. Tato úloha má 3 (troje/trojí) moné øeení. U jsem mu
dnes 3x (tøikrát) telefonoval, ale nezastihl jsem ho. Cvièení na 3. (tøetí) stranì je obtíné.
b) Urèete druh èíslovek ve vìtách uvedených v odst. a). (tøi  základní,
troje  druhová, tøi  základní, tøí  základní, tøi  základní, troje/trojí
 druhová, tøikrát  násobná, tøetí  øadová)
5. Rozhodnìte, zda sloveso v uvedených vìtách je v rodì èinném, nebo trpném:
1. Koèka se usadila na sluníèku. 2. Hlavice motoru se usadí a pøitáhne
rouby. 3. Koátko se drelo drápky. 4. Podívej, takhle se správnì drí tenisová raketa. 5. Jak se vrhá diskem? 6. Koèièí máma se vrhla na èerného
vraha. (Sloveso ve tvaru trpného rodu je v druhé, ètvrté a páté vìtì.)
6. V souvìtí Samice ucítila pach koèky a vlezla do otvoru v kmeni, a jí koukal jen ocas vyhledejte neohebné slovní druhy a urèete je. (a, a  spojky, do, v  pøedloky, jen  èástice)
7. Jaké blií okolnosti vyjadøují pøíslovce pak /odbìhla/, /pøikolébal se/
rozvánì, /odbìhla/ stranou, trochu /uvolnila sevøení/, /dala/ tak /koèièce pøíleitost/, /vrhl se/ pozpátku, /odkolébal se/ pryè?
(pak  pøíslovce èasu, rozvánì, tak, pozpátku  pøíslovce zpùsobu, stranou, pryè  pøíslovce místa, trochu  pøíslovce míry)
8. Urèete, s kterými pády se pojí pøedloky na, z, po a uijte je ve vìtách.
(na + 4. p.  Vzpomínáme na prázdniny; na + 6. p.  Na stole byly rozházené seity; z + 2. p.  Právì vycházejí z domu; po + 4. p.  Voda mi sahala po kolena; po + 6. p.  Stýská se mi po nich.)
9. a) Rozlite, která slova jsou jednoznaèná a která mnohoznaèná: kmen,
lípa, hlava, pach, drobný, jít, pøikolébat se. (jednoznaèná  lípa, pach,
pøikolébat se; mnohoznaèná  kmen, hlava, drobný, jít)
b) Slova mnohoznaèná uijte ve vìtách v rùzných významech.
(Sedli jsme si na padlý kmen. Na naem území ily rùzné slovanské
kmeny. Zaøaïte tyto ivoèichy do tøíd a kmenù. Vyhledejte kmen slova.
Pokynul mi hlavou. Vechno to dokázala vyjmenovat z hlavy. Jde ti
o hlavu! Hlavou naeho státu je prezident. V trávì rostl høib s mohutnou hlavou. Mám v ruce druhou hlavu stanov.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Má drobnou postavu. To jsou jen drobné starosti.
Jde do koly. Po prázdninách jde na gymnázium. Teï musí jít vechno
stranou. Jde ti to dobøe.
Vyhledejte v textu pøíklady slov s citovým zabarvením lichotivým a hanlivým. (Napø. zabarvení lichotivé: minda, sluníèko, tlapky, koíek, koátko, koèièce; zabarvení hanlivé: smraïoch)
Jak jsou utvoøena slova vìtina, najednou, zachøestit, nesouvislý? (pøíponou + koncovkou: vìt/ina od pøíd. jm. vìtí; pøedponou: za/chøestit,
ne/souvislý; skládáním  pøísloveèná spøeka: na/jednou).
Ve vìtách Jako vìtina takových stromù byla dutá. Oèi by nestaèily sledovat míhání jejích tlapek urèete pøísudek. (byla dutá, nestaèily by)
Vyhledejte pøísloveèná urèení zpùsobu srovnáním. (vrhla se skokem jelena a s odvahou lva)
Vyhledejte v textu infinitivy a øeknìte, jakou mají platnost jako vìtný
èlen. (pøíleitost zakvièet  pøívlastek, by nestaèily sledovat  pøedmìt)
Vyznaèené výrazy nahraïte vìtami vedlejími a urèete je.
Na bøehu potoka leela lípa, vyvrácená z koøenù. Minda se usadila na
sluníèku. Oèi by nestaèily sledovat míhání jejích tlapek.
(..., která byla vyvrácená z koøenù  pøívlastková; ... tam, kam dopadaly
sluneèní paprsky  pøísloveèná místní; ..., jak se její tlapky rychle míhaly  pøedmìtná)

Také na závìr této kapitoly je pøipojeno nìkolik otázek, které mají vést
áky jak ke kritickému hodnocení vlastních vìdomostí a dovedností, tak
nenásilnou formou pìstovat nìkteré kompetence (postoj k mateøskému jazyku jako k urèité kulturní hodnotì, schopnost samostatného uvaování,
øeení úkolù a vyhledávání informací, tolerance k jiným kulturám a jazykùm).
Ovìøte si, jak jste zvládli látku v této kapitole
1. Kadá vìta obsahuje pøísudek.
2. Napø.: V kolik hodin se vrátí domù? Co dnes dávají v kinì? Schyluje se
k bouøce.
3. V øadì jazykù je nutno podmìt vdy vyjádøit; jeho vyputìní v èetinì
umoòuje pøedevím to, e od kadého slovesa je mono utvoøit velké
mnoství tvarù a e nìkteré urèité slovesné tvary mohou vyjádøit i jmenný rod.
4. Vedeme áky k pøesnému a výstinému formulování zákonitostí. Své
formulace by mìli vdy porovnat s popisem podaným v Pravidlech èeského pravopisu.
5. Lze rozliit slovesa pøedmìtová a bezpøedmìtová; bezpøedmìtová slovesa napø. jsou: jít, sedìt, spát, zívat, nudit se, smát se, probudit se, vstávat
apod.
6. Pojmem øízenost vyjadøujeme, e nadøazené slovo vyaduje podøazené
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7.
8.

9.

10.

slovo ve zcela urèitém tvaru. Pøísloveèná urèení vyjadøují rùzné okolnosti dìje.
Vzhledem k tomu, e v angliètinì je velmi chudý pádový systém, se vìtnìèlenské funkce vyjadøují slovosledem; podmìt vdy musí pøedcházet
pøedmìt.
áci se nauèili rozliovat tato pøísloveèná urèení: místa  (Bydlíme na
venkovì), èasu  (Teï nemám èas), zpùsobu  (Tváøil se pøekvapenì),
míry  (Váí to tunu), prostøedku  (Napi to propiskou), pùvodce dìje 
(Byl zadren policií), zøetele  (Ná kraj je chudý na nerostné suroviny),
pøíèiny  (Kvùli nemoci je zavøeno), úèelu  (Jdu si pro potvrzení), podmínky  (Za syrova jsou tyto houby mírnì jedovaté), pøípustky  (Pøes
vechny jeho klukovské lumpárny ho mìla ráda).
Jestlie uijeme tvar pøídavného jména rozèilený, vyjadøujeme, e takový byl psychický stav dané osoby. Pøi uití pøíslovce rozèilenì mùe jít
jen o zpùsob pøecházení. Reisér mùe pøikázat herci: Pøecházej rozèilenì po jeviti!, ale nemùe øíct *Pøecházej rozèilený!
Pøívlastek postupnì rozvíjející postupnì blíe urèuje, vymezuje význam
podstatného jména; pøívlastek nìkolikanásobný uvádí rùzné vlastnosti,
které jsou navzájem z hlediska významu souøadné.
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SLOH A KOMUNIKACE
Výklady a cvièení, které se týkají slohu a komunikace, v uèebnici pro sedmý roèník Z bezprostøednì navazují na odpovídající partie z pøedchozí
uèebnice. Prohloubenìji se zde probírá problematika vyprávìní a popisu,
dále je jako typ vìcného textu dùleitého pro praxi zaøazen ivotopis. Pokraèuje také procvièování práce s informacemi (vedle jazykových informací jde
i o informace zprostøedkovávané grafy).
Obecné zásady výuky slohu a komunikace byly shrnuty v metodické pøíruèce k uèebnici pro estý roèník.

Vypravování
Výuka slohu opìt zaèíná vypravováním. V sedmém roèníku klademe dùraz
na zvládnutí výstavby vypravování, na to, aby si áci prostøednictvím uvedených textových ukázek uvìdomili, jak je mono vyprávìt ivì a názornì, napø.
s vyuitím pøímých øeèí, èi jak lze ve vyprávìní budovat dìjové napìtí.
Cvièení 1: Úvodní ukázka je úryvkem z prozaického textu urèeného mladým ètenáøùm, resp. pøedevím ètenáøkám (rozsáhlá povídka Ivy Hercíkové
Pìt holek na krku  uveøejnìná v roce 1966  bývá charakterizována jako
moderní, psychologizující próza pro dívky). Ukázka dokládá, jak mùe vypadat propracované umìlecké vypravování, které v bohaté míøe vyuívá dialogy mezi postavami a zaznamenává jejich mylenky a úvahy.
a) Klademe dùraz na peèlivé ètení podle rolí, které ukáe, jak dùleité
(individualizující, konkretizující) jsou v daném vyprávìní pøímé øeèi a jak
pøispívají k jeho názornosti a ètivosti.
b) Je mono s áky struènì shrnout základní rysy pøímé øeèi a uvozovacích
vìt (viz uèebnici pro estý roèník). Slovesa a pøípadnì i dalí výrazy z uvozovacích vìt (zeptala se jí matka znepokojenì; pípla; hlásila; povzdechla si;
povykoval; dodala obezøetnì; pøeruil její úvahy; zeptala se výbojnì; zasmál
se) poukazují na zvukový ráz øeèi (síla hlasu, ráznost vyjádøení, doprovodné
zvuky), ale také na pocity, postoje a reálný èi pøedstíraný stav postavy (znepokojení, únava, ulehèení, veselost a snaha povzbudit atd.). U pøímých øeèí, které nejsou spojeny s uvozovacími vìtami, mohou áci navrhovat rùzné formulace a sledovat, jaké významy se tím do vyprávìní vnáejí. Napø.: Jsi celá
rozpálená, øekla starostlivì / vyhrkla vydìenì / prohlásila ráznì.
c) áci vyhledají pøísluné odstavce v ukázce (jedenáctý, dvanáctý, ètrnáctý, estnáctý, dvacátý ètvrtý odstavec). Mìli by pokud mono sami uvést,
jaké úpravy je nutno udìlat (zmìna slovesné osoby, pøípadnì èasu, zmìna
osobních zájmen).
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d) áci mohou pracovat v nìkolika skupinách. Vzniklé verze rozhovoru
porovnáme.
e) áci formulují ústnì, pøípadnì i písemnì struèný popis. Lze poukázat
na takové rysy, jako je bledost, zjevná únava, nervozita, stísnìnost.
f) Dramatická scénka pøedstavující Natain rozhovor s matkou mùe mít
rùzné varianty, áci mohou vyuít svou fantazii i zkuenosti z vlastního ivota. Toté platí pro pøedvádìní dalích ranních rozhovorù s rodièi. Je ovem
tøeba dbát na to, aby scénky nezískaly posmìný a urálivý ráz.
g) Pøíklad podoby scénáøe lze nalézt v uèebnici pro estý roèník (vypravování, cvièení 8). áci mohou scénáø pøipravit jako písemný úkol. V následující hodinì pak shrneme rozdíly mezi jednotlivými øeeními a spoleènì se
áky tato øeení zhodnotíme.
Cvièení 2: Text ukazuje základní fáze výstavby vypravování, které má
dìjem upoutat pozornost ètenáøù. Zároveò je dokladem iroké slovní zásoby
a tvoøivého vyuívání jazykových prostøedkù.
a) Vypravování lze èlenit takto:
 Úvod  první odstavec (Enpígl usíná v jednom z úlù).
 Zápletka  druhý a pátý odstavec (zlodìji si vybírají úl, odnáejí ten,
v nìm spí Enpígl).
 Zauzlení  estý a desátý odstavec (Enpígl zpùsobuje konflikt mezi zlodìji).
 Vyvrcholení  jedenáctý a dvanáctý odstavec (Enpígl vyvolává dalí,
mnohem silnìjí konflikt mezi zlodìji).
 Rozuzlení  tøináctý a patnáctý odstavec (zlodìji jsou znekodnìni, Enpígl znovu usíná).
Vzhledem k charakteru textu je vhodnìjí, aby áci napsali vìtnou osnovu.
b) Hodný kus cesty  znaèný, velký, nemalý, notný, poøádný; hezkou
chvilku  znaènou, pìknou, slunou. Upozorníme na to, e vyjádøení jsou
citovì zabarvená. Úkol lze také vyuít k upozornìní na slovníky èetiny
a k práci ákù s nimi.
c) Poukazuje se na namáhavost èinnosti zlodìjù (temné, funící a hekající
postavy), souèasnì se projevuje posmìnost (èerní funilové) a záporné hodnocení (darebák). Na charakteristice zlodìjù se podílejí také pøirovnání (jako
dva vzteklí psi, jako okubaní kohouti).
d) Pøirovnání bìná  spal jako dudek; sedìl jako myka; pøirovnání ménì
obvyklá a neobvyklá  kymácel se jako koráb na moøi; vyrval mu chomáè
vlasù, jako by trhal pampeliky; rvali se jako dva vzteklí psi; tloukli do sebe
jako hluchý do vrat; rozeli se jako okubaní kohouti.
Bìná obrazná vyjádøení  e ho nohy sotva nesly; zaèaly se mu klíit oèi;
ztratil se z oèí; co èert nechtìl; to dá rozum; lámat si hlavu; musel bych mít
ètyøi ruce; a se mu zajiskøilo v oèích; váleli sudy; ménì obvyklé vyjádøení
 nepøeskoèilo ti v hlavì koleèko?
Bìné citovì zabarvené výrazy  uvelebil se; chvilièku; nevaò; kodrcali
se; potichouèku; bluòkli; vyhrabali se; neobvyklý výraz  funilové.
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Je pochopitelnì moné, e nìkteré formulace a výrazy, je jsou zde oznaèeny jako bìné, budou pro áky málo obvyklé, nebo dokonce neznámé. Lze
poukázat na to, e jazyk se neustále vyvíjí a to, co bylo pro starí generace
bìné a normální, mùe být souèasnými mladými mluvèími bráno jako
zvlátní èi tìko srozumitelné.
e) Z porovnání pùvodní a upravené verze závìru vypravování by mìli áci
vyvodit, e pùvodní verze je názornìjí, ivìjí, konkrétnìjí, pùsobivìjí,
výrazovì pestøejí, e zøetelnìji vyjadøuje hodnocení.
f) spí jako dudek  jako zabitý; jako kdy ho do vody hodí; tvrdì; hluboce
pøeskoèilo mu koleèko v hlavì  pøeskoèilo mu; má o koleèko víc; nemá
vech pìt pohromadì; pomátl se apod.
uhodil se, a se mu zajiskøilo v oèích  a se mu dìlaly mitky pøed oèima;
tak, e vidìl vechny svaté; tak, e slyel andìlíèky zpívat; velmi silnì
g) Doplòkový úkol. ákùm mùeme nabídnout k pøevyprávìní rùzné texty ze sbírek povídek a povìstí (napø. Jiøí Koláø  Josef Hiral, Kocourkov,
Praha 1959, 1993; tí, Enpígl, Praha 1962, 1992; tí, Baron Práil, Praha
1965, 1970; tí, Paleèek krále Jiøího, Brno 1992; Bedøich Václavek [ed.],
Historie utìené a kratochvilné, Praha 1941, 1950; Alois Jirásek, Staré povìsti èeské, rùzná vydání). Je tøeba dbát na to, aby áci pøi vypravování dodrovali poøadí jeho fází, a upozoròovat je na nedostatky.
Cvièení 3: Upravený úryvek z populární detektivní povídky (anglický
originál byl uveøejnìn v roce 1892). Hlavním cílem je ukázat, jak texty ve
ètenáøi vyvolávají a udrují pocit napìtí.
a) áci by mìli na základì pozorné èetby postihnout, jak se s motivem
strakatého pásu pracuje. Dùleitost tohoto motivu vyplývá u z toho, e povídka byla podle nìho nazvána. V textu pak pás vystupuje jako tajemný
a záhadný pøedmìt. V závìru prózy se píe o podivném lutém pásu, Holmes upozoròuje na pøíeru, popisuje se nepatrná hlava a vydutý krk (náznaky, e jde o hada) a koneènì Holmes potvrzuje, e smrt doktora Roylotta
zpùsobil nebezpeèný indický had.
b) Na to, jak mìl být útok proveden, poukazují pøedmìty, které si vevìdoucí Holmes pøinesl, èekání ve tmì, záblesk svìtla, elestivé zvuky, hvízdnutí. Závanost tìchto prvkù ovem plnì rozpoznáme a zpìtnì, na základì
znalosti rozuzlení dìje.
c) Základem tajuplnosti pøíbìhu je to, e ètenáø nezná informace, jimi
Holmes evidentnì disponuje. Pøedmìty, které pøinesl, i úkony, které provádí, proto vzbuzují zvìdavost a mohou vyvolávat rùzné domnìnky. Závìreèný odstavec pak vysvìtluje to, co bylo pøedtím jen naznaèeno, a odhaluje
motivaci pachatelova i Holmesova jednání.
d) Zrakové a sluchové vjemy se kontrastnì støídají, vyvolávají u ètenáøe
pøekvapení, oèekávání, obavy o hrdiny pøíbìhu, vtahují jej do dìje.
e) Vyvrcholení  je po vem, objevení mrtvého dr. Roylotta; rozuzlení 
vysvìtlení pozadí pøípadu, které podává Holmes ve vlaku do Londýna.
f) áci si pøipraví krátké vypravování. Mohou si ho napsat a pak pøeèíst,
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nebo na základì bodù osnovy improvizují mluvený projev. Spoleènì se áky
ve tøídì zhodnotíme pùsobivost pøíbìhù a míru napínavosti ve výstavbì vypravování.
Cvièení 4: Pøíklad ákovského vypravování, které je mono vyuít k ukázání vyjadøovacích nedostatkù a k rùzným úpravám.
a) áci by mìli být vedeni k tomu, aby své soudy o textu peèlivì odùvodòovali a doplòovali konkrétními pøíklady.
Lze poukázat na nepøíli propracovaný jazyk a sklon k vyjadøovacím
klié. Vypravování pùsobí jako záznam osobního záitku, dìj ale není nijak originální a jeho vyústìní je pøedvídatelné. Na zaèátek textu je umístìna dost rozvláèná úvaha, v závìru je vìta o ponauèení vloena doprostøed
pasáe vìnované rozuzlení dìje, spíe by mìla být pøesunuta na úplný konec textu.
b) snìhová nadílka  mnoství snìhu apod.; prázdniny byly v plném proudu  bylo to v dobì prázdnin / bìhem prázdnin / uprostøed prázdnin apod.
c) hupsla jsem; v teplouèké posteli; natvaná  zdùraznìní osobního záitku, vlastních pocitù
d) Nìkdy je mono nahradit podstatné jméno zájmenem, v urèitých pøípadech lze místo sníh pouít napø. výrazy bílé vloèky nebo závìje, místo rybník výrazy voda nebo vodní nádr.
e) Mono realizovat jako ústní nebo písemný úkol. Klademe dùraz na celkovou výstavbu vypravování.
Cvièení 5: áci doplní osnovu o dalí body a na tomto základì si pøipraví
vypravování. Mohou volit více èi ménì dramatické a napínavé varianty vývoje dìje (dé se nakonec uklidnil  bylo nutné tábor evakuovat, apod.).

Popis
Také problematika popisu navazuje na výuku v estém roèníku. Dùraz je
nyní kladen na speciálnìjí typy popisu a na pøesnost a výstinost formulací.
■

NÁVODY A POPISY PRACOVNÍHO POSTUPU
S popisem pracovního postupu se áci seznámili v estém roèníku. Zde
uvádìná cvièení upevòují a doplòují u získané poznatky.
Cvièení 1. a): Osnova mùe mít napø. tuto podobu:
1. Základní údaje o høe
2. Podoba høitì
3. Prùbìh utkání
4. Pouívání míèe, pohyb s ním
5. Hod na ko
6. Pøestupky a chyby
b) áci by mìli dospìt k závìru, e grafické zachycení podoby høitì je
pøesnìjí, názornìjí a lépe pochopitelné ne slovní popis. Údaje o tvaru
a rozmìrech nìkterých èástí høitì v otitìném popisu nenacházíme. Naproti
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tomu pøedstavu o tom, jak vypadají koe, si mùeme udìlat pouze na základì slovesného vyjádøení.
c) teèovat  dotknout se letícího míèe; driblovat  pohybovat se s míèem tak, e míè je odráen od podlahy
d) áci v textu vyhledají podstatná a pøídavná jména odvozená od sloves
a alespoò nìkterá z nich nahradí vyjádøením s urèitým slovesným tvarem (po
pøekroèení pùlící èáry  jestlie útoèící drustvo pøekroèí pùlící èáru; akce
útoèícího drustva  akce drustva, které útoèí apod.). Porovnávání obou
verzí textu by mìlo vést k závìru, e pøi pouívání podstatných a pøídavných
jmen slovesných je vyjádøení sevøenìjí a úspornìjí a také zøetelnì rozliuje dìje hlavní (oznaèované urèitými slovesnými tvary) a dìje doplòkové èi
prùvodní; zároveò je ovem èetba nároènìjí a vyaduje vìtí pozornost.
e) Úkol vhodný hlavnì pro áky s výraznìjím zájmem o nìkterý druh
sportu. áci mohou vycházet jak z vlastních znalostí, tak z pravidel publikovaných tiskem nebo na internetu (zde je tøeba výchozí texty zkracovat a vybírat nejdùleitìjí body).
Cvièení 2. a): Pokud známe základy zacházení s poèítaèem, mìli bychom
být schopni hru zahrát.
b) Pochopitelnì by chybìly údaje o práci s myí. Byla by rozliena varianta, v ní je nutné brát protivníkovy kameny (tzv. ravá dáma), a varianta,
v ní to nutné není a záleí na úvaze hráèe. Bylo by uvedeno, e je nutno
dámu speciálnì vyznaèit (dva kameny na sobì). V tradièní, nepoèítaèové
dámì mùe také tato figura pøeskakovat vìtí poèet polí.
c), d) Doplòkové úkoly, které lze vyuít pro odlehèení výuky. Zajímavé
mùe být porovnání nìkolika verzí návodu k tée høe.
Cvièení 3: Toto cvièení má u ákù jednak pìstovat schopnost povimnout
si shod a rozdílù mezi texty, jednak pøispìt k tomu, aby si uvìdomili mìnící se
zvyklosti v jazykovém vyjadøování i v chování. Zároveò pochopitelnì poukazuje na potøebu dodrování norem stanovujících pøijatelné zpùsoby chování.
a) Rozdílná jsou napø. pravidla, která popisují, jak jíst polévku. Vechny
úryvky upozoròují mj. na to, e je zakázáno dávat pøi jídle nù do úst (druhý
text to ovem neøíká výslovnì).
b) První text obsahuje pokyny týkající se svlékání rukavièek, nevhodného
vázání ubrousku kolem krku èi vytírání talíøe, které dnes u nejsou aktuální.
Zakazuje také naklánìní talíøe, které pozdìjí návody pøipoutìjí.
c) V textu z roku 1914 nacházíme èetné prostøedky, je jsou dnes kniní
èi zastaralé a místo nich obvykle pouíváme jiná vyjádøení: dluno  je tøeba; tudí  tedy; ani zastrèí se  a také se nezastrèí; at  aty; zùstani  a
zùstane; neopírej se  nemá se opírat; není sluno  není vhodné; odøezujeme  odøezáváme; toliko  pouze, jen; nepodávejme jídel  nepodávejme jídla; zlozvyk  je to zlozvyk; by i  tøeba i aj. Objevují se také infinitivy na -ti
(sedìti, spoèívati), pøechodník (majíce), shodné pøívlastky za podstatným
jménem (v ruce pravé). Pøíklonka se je nìkdy dále ne na druhém místì ve
vìtì (ubrousek neváe se).
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d) Prohøeky proti slunému chování na obrázku: nù v ústech, vylévání
polévky z naklonìného talíøe, rozmáchlá gesta s pøíborem, chybná pozice
noe a vidlièky na prázdném talíøi, sezení s obìma lokty na stole.
e) Úkol vhodný k ústnímu vyjádøení, který se mùe stát i zdrojem diskuse
mezi áky. áci se mohou opírat o vlastní zkuenosti a názory i o rùzná zpracování pravidel chování (napø. o pokyny vyvìené v dopravních prostøedcích).
Cvièení 4. a): Vysvìtlení podává závìr prvního odstavce (protoe vnìjí
tlak vzduchu ) a pøedposlední vìta tøetího odstavce (malé dírky øídké síoviny )
b) Napø.: Jestlie papír [ ] propíchnete, voda dírkami nevyteèe. Kdy
opatrnì odtáhnete dlaò i papír, voda nevyteèe.
c) Úkol lze zpracovat ústnì i písemnì. áci mohou jako východisko pouívat uèebnice a pøíruèky.
Cvièení 5: áci si vyberou pøedmìt popisu pracovního postupu podle
svých zájmù. Pochopitelnì je mono doplòovat i dalí témata. Pøi hodnocení
klademe dùraz na to, aby popis byl dostateènì pøesný a názorný.
■

UMÌLECKÝ POPIS (LÍÈENÍ)
Tzv. umìlecký popis, který býval oznaèován jako líèení (dnes je tento termín klasifikován jako nevhodný a nevýstiný), klade dùraz na subjektivní
pøístup k popisovanému pøedmìtu a na vyjádøení emocionálního vztahu
k nìmu. Cílem výuky umìleckého popisu je pøedevím to, aby se áci seznámili s prostøedky, které se k vyjádøení subjektivity a emocionality v popisu
pouívají v literárních textech. Vlastní texty zde áci vytváøejí jen v omezené
míøe, nemìli by být nuceni k násilné a strojené lyrizaci.
Cvièení 1. a): Porovnáváním by áci mìli dospìt k závìru, e oba texty
obsahují odborná zemìpisná pojmenování a místní vlastní jména. Druhá
ukázka (úvod k známé próze Eduarda torcha Lovci mamutù, 1937) obsahuje navíc jazykové prostøedky, které jsou v zásadì uvedeny v úkolu c). Vedle
vìcných informací obsahuje druhý text sloky, které mají vyjádøit kladné
hodnocení a vyvolat citový vztah ke krajinì.
b) áci si vyznaèí vyjádøení, která se opakují, a mohou navrhovat, jak
dané významy vyjádøit jiným zpùsobem (pramení  má pramen / má poèátek, atd.).
c) áci si vypíí jazykové prostøedky z textu a porovnají výsledky, ke kterým dospìli. Následující seznam ukazuje moné roztøídìní, vzájemné hranice ovem nejsou ostré:
 citový vztah ke krajinì: divuplný kras;
 hodnocení: krásná zemì;
 velikost a mohutnost jevù: duní krápníkové jeskynì; zejí hluboké propasti; mohutný proud; veliký oblouk; mocná Dyje; mocná vrstva; obrovské
táboøitì;
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 názorná pøedstava: køivotoká Dyje; vystupuje sráznì;
 lidské rysy krajiny: miluje slunce; kras to nepøipustil;
 pøírodní jevy jako dìje: nachyluje se (ke slunci); zvedá se; ubíhají; sbírá
vecku vodu; dává svou vodu; sbíhají se; vystupuje sráznì.
d) Napø. v jeden mohutný proud  dnes obvykle do jednoho mohutného
proudu; postavení shodných pøívlastkù: v krajinì bainaté; vápencové vrchy
Pavlovské.
Cvièení 2: Pøíklad umìleckého popisu z novìjí prózy urèené mladým
ètenáøùm (Iva Hercíková, Pìt holek na krku  srov. u úvodní ukázku k oddílu Vypravování).
a) Názornost popisu podporují pøídavná jména jako ètverhranný, vroubený (podloubím), uzounký, pøíslovce bachratì, kymácivì, sloveso ènít.
b) Dìjové prvky: pøíklad toho, k èemu je vhodné podloubí; pasá o jízdì
tramvaje.
c) Je zøejmé, e vztah k popisovanému námìstí je spíe zdrenlivý a distancovaný, zdùrazòuje se stáøí, omelost, divnost, vazba na minulost, nepøímo i urèitá strnulost, nepøitalivost místa.
d) Úkol mùe být zpracován ústnì i písemnì. Lze realizovat tak, e áci
ve tøídì budou odhadovat, k èemu se popis vztahuje, a soutìit, kdo výstiností popisu døíve podnítí správnou odpovìï.
Cvièení 3: Pøíklad kultivovaného a propracovaného popisu vybraného
z díla významného èeského spisovatele (Ladislav Fuks, Mí èernovlasí bratøi, 1964).
a) áci si vyznaèí pojmenování barev a mohou pozorovat, jak dùraz na
tato pojmenování pøispívá k názornosti popisu. Lze upozornit na výrazy jako
duhový nebo blankytnì. Odpovìï na kladenou otázku (léto) je spíe jen doplòkem; podstatné je, aby si áci povimli dùleitosti výrazù oznaèujících
barvy v umìleckém popisu.
b) áci se mohou pokusit popsat napø. podobu záhonù nebo rybníka v jiné
roèní dobì. Staèí popis relativnì struèný, áci by se nemìli snait napodobovat specifiènost umìleckého vyjádøení.
c) Vedeme áky k tomu, aby v textu odhalili konkrétní údaje o podobì
parku (alej, patrnì iroká, která vede ke kruhovitému trávníku a záhonùm;
uprostøed kruhu stojí socha; v blízkosti je rybník a o kousek dále kiosek 
pøesné údaje o jejich umístìní ale popis neposkytuje). Náèrtek plánu parku
je fakultativním úkolem, ke kterému pøistoupíme, vzbudí-li problematika
zájem ákù.
d), e) Mùeme zadat jako domácí písemný úkol a vybrat pak nìkolik zdaøilých popisù k pøeètení ve tøídì.
Cvièení 4: Ukázky ákovských popisù, které vystupují jako pøedmìt hodnocení a úprav.
a) áci by mìli na základì pozorné èetby vyjádøit své hodnocení. Jistì
bude urèitou roli hrát subjektivní dojem, ale souèasnì je tøeba vést je k tomu,
aby své soudy odùvodòovali.
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V prvním textu pisatelka a pøíli rozvíjí metaforu chaloupky jako ivé
bytosti, má sklon k uívání konvenèních obrazných obratù, které mají vyjádøení poetizovat (mrazivá náruè mlhy apod.). Druhá ukázka propracovává
popis do konkrétních detailù, ale opìt je tu pøítomna a nadmìrná snaha
o poetizaci a lyrizaci a o pøedstavení citové vzruenosti.
b) V prvním textu se opakuje napø. slovo místo; objevují se tu prostøedky
s kniním zabarvením (nachází se, nebo), v jejich sousedství stojí hovorové vztané co. Nepøíli obratné je vyjádøení, podle nìho je svìtnice pokryta
døevìnými parketami (pokryta je podlaha svìtnice). Dále: mìní se v lidskou
bytost se vemi svými vzdechy (místo jejími). V druhém textu se opakuje sloveso být, podstatná jména les, strom.
c) K citovým a poetizujícím formulacím patøí mj.: mrazivá náruè; støíbrný závoj; cítím se kouzelnì; hoví si [ ] mech; tak typickou pro les, tak èistou; jsem uchvácená; vítr mi hladí tváø. Èasto je tu vhodnìjí a pùsobivìjí
vyjádøení ménì citové (kdy chaloupku zahalí chladná mlha apod.).
d) Lze vyuít zvlátì tehdy, pokud v blízkosti koly stojí nìjaká nová budova, která pøípadnì vyvolává protichùdná hodnocení. Postoje vyjádøené
v popisech se mohou stát podnìtem k diskusi ve tøídì.
e) Popisují se vjemy zrakové (stromy, potùèek, mech; barvy a tvar; èervánky; dùraz na mìnící se intenzitu svìtla ), sluchové (umìní, tajemné zvuky, ztichnutí lesa), èichové (typická vùnì lesa), hmatové (mìkký dopad, dotek kùry, pùsobení vìtru). Popis vjemù na runé køiovatce mùe být zaloen
kontrastnì (mnoho vozidel, neustálý pohyb, hluk, zápach atd.).
Cvièení 5: áci si vyberou nìkterou z moností. Vybídneme je, aby se
pokusili o názorný popis a o vyjádøení vlastních postojù, dojmù a pocitù, ale
aby se nesnaili vyjadøovat se umìlecky a lyricky.
■

POPIS OSOBY A CHARAKTERISTIKA
Vycházíme od vnìjího popisu osoby (jejího vzhledu, chování), který byl
probírán u v estém roèníku. Na nìj pak navazuje charakteristika, která je
nároènìjí vzhledem k tomu, e na základì vnìjích rysù a projevù urèitého
èlovìka je nutno usuzovat, jaké má vlastnosti a postoje. K charakteristice se
áci jetì vrátí v osmém roèníku, zde jde zatím o uvedení do problematiky.
Cvièení 1: Kontrast mezi policejními popisy a popisy v literatuøe by mìl
ukázat rozpìtí moností, které se tu objevují.
a) Policejní popisy kladou dùraz na pøehlednost (heslovitý výèet) a vìcnost, struènì se uvádí to, co slouí k poznání dané osoby. Naproti tomu literární popisy usilují o názornost, vypoèítávají i detaily a obsahují prvky hodnocení.
b), c) Spíe høíèka, která umoòuje vymýlet rùzné formulace. Lze vyuít
pro odlehèení výuky.
Cvièení 2: Úryvek z povídkové knihy Ladislava Fukse Mí èernovlasí bratøi, dìjovì zasazené do konce tøicátých let 20. století (srov. výe oddíl Umìlecký popis, cvièení 3).
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a) Text nám poskytuje údaje o výce popisované postavy, drení tìla,
úsmìvu. Dalí údaje si musíme doplnit podle vlastní pøedstavy.
b) Starí uèený èáp  mùe vyvolávat dojem moudrosti, klidu, vyrovnanosti, vlídnosti apod.
c) Vypravìè pøedpokládá vlídnost, vstøícnost, pøívìtivost. Mùeme doplnit, e vypravìèùv dojem z prvního setkání s uèitelem je mylný (uèitel se
projeví jako fanatický antisemita, který psychicky týrá idovské áky).
Cvièení 3: Úryvky z prózy Ivy Hercíkové Pìt holek na krku, z ní pochází i úvodní text v oddíle Vypravování a text k cvièení 2 v oddíle Umìlecký
popis.
a) První ukázka uvádí pøedevím údaje o vzhledu Natainých kamarádek,
druhá ukázka se zamìøuje na vlastnosti a dùvody jednání dívek. Ve je nahlíeno ze subjektivního pohledu hlavní postavy prózy (Natai), proto se
nelze domnívat, e informace mají objektivní platnost.
b) Vlastnosti jsou uvedeny v druhé ukázce. Nataa své závìry vyvozuje
z pozorování chování dívek a z úvah o motivaci tohoto chování.
c) áci by mìli najít pøíslunou pasá v druhé ukázce: Falenost spoèívá
v navazování a udrování pøátelství kvùli výhodám.
d), e) Úkoly by mìly být podnìtem pro diskusi mezi áky.
Cvièení 4: ákovská práce, která má slouit jako východisko k hodnocení
a úpravám.
a) Nejprve mùeme spoleènì zopakovat rozdíly mezi vnìjím popisem,
pøímou charakteristikou a nepøímou charakteristikou. Na tomto základì by
pak áci mìli rozliit jednotlivé sloky textu: text zaèíná mezerovitým vnìjím popisem, pak se støídají prvky pøímé a nepøímé charakteristiky.
b) V návaznosti na úkol a) by áci mìli na pøíkladech z textu doloit nesourodost údajù uvádìných v jednotlivých odstavcích: k popisu oblièeje se
volnì pøipojuje struèná zmínka o oblíbeném obleèení; po pasái o èinnostech, jim se Tereza vìnuje (sport), následuje charakteristika morálních vlastností a zpùsobu chování; pak se opìt pøechází k oblíbeným èinnostem; jejich výèet je pøeruen poznámkou o ranním vstávání.
Po stanovení tìchto problematických bodù mohou áci pøipravit osnovu
(napø. sled: vnìjí vzhled, vlastnosti a zpùsoby chování, zájmy) a navrhnout
úpravy textu. Pro vznik zdaøilého popisu a charakteristiky by ovem bylo
tøeba urèité prvky doplnit (a nìco naopak vynechat). Mùeme úkol obohatit
tím, e áky vyzveme, aby podle vlastní fantazie pøidali k textu dalí sloky,
které by popis s charakteristikou mìly obsahovat (napø. podrobnìjí údaje
o vzhledu, poukaz na dalí vlastnosti).
c) Ètvrtá vìta tøetího odstavce: pro ní  spisovnì pro ni.
d) Napø.: Tereza má talent/nadání pro sport; nejúspìnìjí je v plavání,
ale ani dalí sporty jí nejsou cizí.
Cvièení 5: a), b) c) Je mono realizovat jako ústní i jako písemný úkol.
Vyzveme áky, aby pouili prvky vnìjího popisu a pøímé i nepøímé charakteristiky.
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Cvièení 6: a) áci se pokusí shrnout, které informace v jednotlivých odstavcích práce nacházíme.
1. Souhrnné údaje o literární postavì a zdùvodnìní, proè se tato postava stala pøedmìtem charakteristiky.
2. Vnìjí vzhled.
3. Sklony a záliby.
4. Charakteristika, zahrnující i pohled dalích postav.
5. Zmìny v Bilbovì chování.
Popis vzhledu je  v porovnání s charakteristikou  velmi detailní. Zøetelným nedostatkem je sklon odbíhat od probíraného tématu a pak se k nìmu
vracet a opakovat u jednou podané údaje (zaujetí autora postavou, lenost).
Osnova mùe v zásadì odpovídat výe uvedenému shrnutí obsahu práce,
úpravy by mìly odstranit zmínìné nedostatky.
b) Opakují se napø. výrazy zaujmout, nacházet se (a podobné vycházet),
rád, být (zvlátì ve ètvrtém odstavci). áci by mìli hledat monosti synonymního vyjádøení (rád  dává pøednost / s oblibou apod.). Vedle toho by mìli
v textu najít formulace, které potøebují úpravu (hruï je vìtího vzrùstu; touha
po dobrodruství [ ] je díky jeho matce), a navrhovat vhodnìjí znìní.
Také je tøeba, aby si povimli toho, e text kolísá mezi jazykovými prostøedky spíe kniního rázu (ui jsou stejné velikosti; nachází se) a prostøedky typickými pro bìné kadodenní vyjadøování: taky; fajfka; se vemi, co
mají (místo vhodnìjího kdo/kteøí).
c), d) Úkol c) je mono zadat jako fakultativní domácí práci, ostatní áci
si pøipraví úkol d).
Cvièení 7: Mùeme vyjít od cvièení 6, které obsahuje rùzná pøirovnání.
áci pak doplòují dalí pøíklady, mohou soutìit v tom, kdo jich uvede více.
Je ovem tøeba dbát na to, aby áci nesahali k pøirovnáním vulgárním a urálivým, nebo aby volnì neutváøeli bizarní pøirovnání, která nejsou ustálená.
Soubor uvádìných pøíkladù lze obohatit na základì Slovníku èeské frazeologie a idiomatiky. Pøirovnání (Praha 1983, 2009). áci zde také mohou
vhodná pøirovnání hledat; hesla v tomto slovníku mají ovem dost sloitou
výstavbu a obsahují øadu zkratek a znaèek.
Cvièení 8. a): Napø.: útlý  tíhlý, drobný, tenký; tìlnatý  zavalitý, tlustý;
líný  lenivý, zahálèivý, lenoivý; lakomý  lakotný, skoupý; pracovitý  pøièinlivý, pilný; stateèný  nebojácný, odváný, udatný, smìlý; obratný  zruèný, ikovný, hbitý; nechápavý  nedùvtipný, hloupý, tìkopádný; usmìvavý
 radostný, veselý; lhostejný  nevímavý, neteèný; velkorysý  rozmáchlý,
tìdrý; silný  mocný, rozhodný; energický  rázný, rozhodný, prùbojný, èinorodý; nerozváný  lehkomyslný, neuváený, ukvapený; vysoký  velký,
znaèný; klidný  mírný, pokojný, tichý, neèinný; smìlý  stateèný, nebojácný, odváný, udatný; moudrý  rozumný, uválivý, prozíravý; vyhublý  vychrtlý, hubený; nepoøádný  nedbalý, ledabylý
b) Napø.: útlý  mohutný, robustní, hømotný; tìlnatý  tíhlý, drobný, tenký; líný  pilný, pracovitý; lakomý  tìdrý; pracovitý  líný, lenivý, zahálèi-
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vý; stateèný  bázlivý, ustraený, zbabìlý; obratný  neikovný; nechápavý
 bystrý, chytrý; usmìvavý  zamraèený, zachmuøený; lhostejný  pozorný,
vímavý, starostlivý; velkorysý  úzkoprsý, omezený, malicherný; silný  slabý, poddajný; energický  neèinný, pasivní; nerozváný  uválivý, opatrný;
vysoký  nízký, malý; klidný  vzruený, rozèilený, runý, pohyblivý; smìlý 
bázlivý, bojácný, ustraený; moudrý  nerozumný, poetilý; vyhublý  tlustý,
obtloustlý, zavalitý; nepoøádný  poøádkumilovný, spoøádaný
áci by si mìli uvìdomovat, e synonyma nejsou zamìnitelná ve vech
kontextech. Proto je vhodné, aby k pøídavným jménùm doplòovali i odpovídající jména podstatná. Pøi práci je také mono vyuít rùzné jazykové pøíruèky zahrnující údaje o synonymech a antonymech (napø. Slovník spisovné
èetiny, Praha 2006 aj.; Karel Pala a Jan Vianský, Slovník èeských synonym,
Praha 2000; Slovník èeských synonym a antonym, Brno 2008).
Popis a charakteristiku je pak mono pojmout jako krátké ústní cvièení.
Úkol lze realizovat i v podobì hry: áci si vylosují pìt pøídavných jmen
a pokusí se sestavit smysluplný text, v nìm se tyto výrazy budou vyskytovat.

ivotopis
Cílem oddílu vìnovaného ivotopisu je, aby se áci seznámili s typem textu, který má dùleité místo v praktické komunikaci, a aby sami dokázali ivotopis v jednoduché formì zpracovat. Nejprve s áky dùkladnì probereme
oba pøíkladové texty a údaje o jednotlivých slokách ivotopisu. Mùeme
jim pro porovnání pøinést také dalí ukázky ivotopisù.
Cvièení 1: áci napíou jednoduché texty na základì vzorù. Dbáme na to,
 aby texty zachovávaly obvyklou podobu ivotopisu;
 aby v nich nechybìly podstatné údaje;
 aby naopak neobsahovaly údaje nadbyteèné a nedùleité.
Cvièení 2: Postupujeme obdobnì jako u cvièení 1.
Cvièení 3: Fakultativní cvièení, v nìm je mono propojit poadavky na
ivotopis s fantazijními nápady ákù a rozvíjet jejich smysl pro humor.
Cvièení 4: Pøíklad ivotopisného textu obvyklého v encyklopediích a slovnících. Mùeme ákùm pøedloit i ukázky ivotopisných hesel z dalích
zdrojù (áci se s nimi mohli seznámit u v oddíle Práce s informacemi v uèebnici pro estý roèník).
a) autor  pùvodce, tvùrce; instruktání  návodný, pouèující; publikace  tiskem uveøejnìné dílo; absolvovat  vychodit, dokonèit kolu;
propagaèní  slouící k uvádìní ve známost, k doporuèování; redigovat 
pøipravovat, upravovat texty pro uveøejnìní; normalizace  zde období
utuení komunistické vlády po roce 1968; publikovat  uveøejòovat, vydávat tiskem; skauting  hnutí zamìøené na výchovu mládee v pøírodì
Je také zapotøebí ovìøit si, zda áci správnì chápou adjektivum zastavený
 zde (èasopis) postiený zákazem vycházet.
b) Objevuje se vynechávání výrazu rok pøed letopoèty, nìkdy je navíc
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vyputìna i pøedloka (napø. 1935 nastoupil). Zøetelný je sklon k jmennému
vyjadøování, urèité sloveso je nìkdy vynecháno. Je tøeba zdùraznit, e jde
o zvyklosti typické pro encyklopedie a slovníky, v nich se musí etøit místem; jinde nejsou tyto postupy obvyklé.
c) áci si ivotopis pøipraví doma. Samozøejmì budou vycházet z písemných pramenù a spojovat údaje z rùzných textù, nemìli by ale tyto texty
mechanicky opisovat, nýbr snait se vytvoøit jednotnì formulovaný ivotopis. Mùeme pøedem stanovit rozsah textù (napø. 8 øádkù pro struèný ivotopis, 20 øádkù pro rozsáhlejí variantu).
Cvièení 5: áci si vyberou nìkterou postavu z literárního díla (radìji
z kratího textu) nebo z filmu èi televizního poøadu. Mìli by se snait vycházet z údajù, které se objevují ve východiskovém díle, i kdy nìkdy mùe být
nutné pøeklenout mezery v nìm vlastní fantazií.

Práce s informacemi
Tento oddíl navazuje na úkoly, které byly obsaeny u v uèebnici pro estý roèník, a dále rozvíjí schopnosti ákù pracovat s informacemi a vyvozovat z nich závìry.
Cvièení 1. a): Napø.: Po období rozkvìtu za vlády Karla IV. se Èeské království propadlo do krize, kterou vyvolala morová epidemie v roce 1380. Mor
zpùsobil prudký úbytek obyvatelstva a krizi celého hospodáøství. Støedovìcí
lidé chápali mor jako projev boího hnìvu. Èasto vidìli pùvodce katastrofy
v samotné církvi, kterou obviòovali, e se odvrátila od køesanských ideálù.
Ozývaly se hlasy volající po nápravì církve i celé spoleènosti.
b) Napø.: morová epidemie, úbytek obyvatelstva, krize hospodáøství, pøedstava konce pozemského svìta, kritika církve
c) Napø.: Dùsledky morových epidemií na pøelomu ètrnáctého a patnáctého století; Morové rány a kritika církve v pøedhusitských Èechách
d) Pøíznakem tzv. dýmìjového moru byl zánìt mízních uzlin v tøíslech
a podpaí nemocných. Vytékající hnis a krev zpùsobovaly pokození kùe
doprovázené tmavými skvrnami.
e) áci mohou samostatnì pracovat s titìnými èi internetovými materiály. Napsaná hesla pak porovnáme a zhodnotíme.
Cvièení 2. a): Jde zvlátì o tyto výrazy: Pacifik, pacifický  Tichomoøí, tichomoøský; univerzální  obecný, obecnì uívaný; gramatický 
mluvnický; fonetický  odpovídající výslovnosti; oficiální  úøední;
disponující  mající pro vyuití, obsahující.
b) Napø.: Na tichomoøských ostrovech se uívá jednoduchý jazyk Pidgin
English. Pouívá slova z angliètiny ve spojení s prvky mluvnice domácích
jazykù. Pro dorozumívání mezi obyvateli západních zemí má slouit obdobný nový jazyk nazvaný globish.
c) Napø.: 700 jazykù, vìtina z nich jen v mluvené podobì; jako oficiální
jazyk se proto pouívá Pidgin English.
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d) Výraz stromeèek poukazuje na to, e mluvnice tvoøí urèitý podklad,
kostru pro slovní vyjádøení. Obrazné pojmenování je názornìjí ne pouití termínu, pøitahuje pozornost.
e) Zde mohou áci aktivizovat svou fantazii a smysl pro humor. Mohou
soutìit o to, komu se podaøí najít nejhumornìjí, pøitom ale podstatu vìci
vystihující vyjádøení.
f) Klademe dùraz na porovnání rùzných názorù a na to, aby pøedstavy
o budoucí podobì mezilidského dorozumívání byly podloeny argumenty.
Cvièení 3: Pøíklad reklamního textu, který se snaí maskovat to, e má
primárnì pøesvìdèovací funkci (tyto texty bývají otiskovány v novinách
a èasopisech a na jejich ráz upozoròuje jen nenápadná poznámka inzerce).
a), b) áci si text pozornì pøeètou a pokusí se najít formulace, které prozrazují, e jde o reklamní text: Neovìøitelné upozornìní, e pøijde dlouhé
horké léto; odvolání na to, co údajnì dìlá mnoho lidí; informace o slevách,
a dokonce o monosti získat zboí zadarmo (pøitom ale chybí zmínka o tom,
jaká je pravdìpodobnost, e zákazník výraznìjí slevu získá); výzva k rychlému jednání, protoe nabídka výhodného nákupu pomine, apod.
c) Je zøejmé, e informace o pøedpovìdi poèasí je podøízena snaze o ovlivnìní pøípadných zákazníkù a nelze ji brát jako údaj podloený skuteèným
tvrzením meteorologù.
d) áci si vyberou rùzné reklamní texty a pokusí se o obdobný rozbor jako
v pøípadì ukázky. Mùeme také ákùm vhodné podklady pro rozbor pøedloit.
Cvièení 4. a), b): áci by mìli vycházet ze svých zájmù; snaíme se, aby
èlánky byly tematicky pestré. Klademe dùraz na to, aby áci skuteènì odùvodnili, proè pokládají èlánek za dùleitý, uiteèný, resp. zajímavý.
Cvièení 5. a): Graf podává informace o zmìnách prùmìrné teploty na
Zemi od doby pøed jedním milionem let do konce 21. století (zde jde pochopitelnì o pøedpoklad). Stav na poèátku 20. století je východiskem, k nìmu
se vztahují údaje o zvyování a sniování teploty, jde ovem vdy o údaje
relativní  neuvádí se konkrétní èíselné údaje o tom, jaká tato prùmìrná teplota na poèátku 20. století byla (na rùzných místech Zemì se liila).
b) áci by mìli z grafu vyèíst, e v dobì ledové byla prùmìrná teplota
o 4 stupnì Celsia nií ne na poèátku 20. století.
c) Napø.: Jaká byla prùmìrná teplota pøed 1 000 lety? Co naznaèuje název
malá doba ledová? (Mùeme doplnit, e jde o ochlazení, které se projevovalo od 14. do 19. století a které vrcholilo v 17. století.)
d) áci by mìli diskutovat na základì informací, které získali z médií, a na
základì vlastních názorù. Vedeme je k tomu, aby uvádìná stanoviska podkládali argumenty.
Cvièení 6. a): Uvedené otázky jsou vzorem pro formulaci otázek dalích.
b) Bìhem 20. století dochází k výraznému zvyování poètu obyvatel v mimoevropských zemích a k masivnímu stìhování venkovského obyvatelstva do
mìst v tìchto oblastech. Probereme se áky dùsledky tohoto procesu.
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K vyuèování literatury doporuèujeme oblíbené a hojnì vyuívané

èítanky Josefa Soukala,
které vycházejí ve druhém, upraveném vydání.
Jejich autor do nich zapracoval pøipomínky pedagogù i vlastní zkuenosti, které získal pøi výuce.
Kadá z èítanek je koncipována tak, aby v nìkolika oddílech pøedstavila
iroké druhové, ánrové a tematické spektrum literárních textù. Tato skuteènost je zárukou, e èítanky uspokojí ètenáøské potøeby kadého áka.
Ukázky zaøazené do èítanek je moné rozdìlit do nìkolika základních
okruhù  minulost, vztahy mezi lidmi, vztah lidí k pøírodì, zejména zvíøatùm, dobrodruství, humor, fantazie. Ukázky jsou doplnìny citáty, informacemi o autorech a otázkami a námìty k práci.
Doplòkem èítanek je pøíruèka Literární výchova pro 2. stupeò základní
koly. Obsahuje základní pojmy literární teorie (s pøíklady) a dále chronologický výklad literatury èeské i svìtové. Výklad je doplnìn mnostvím ukázek, které se nepøekrývají s ukázkami v èítankách, ale vhodnì je doplòují.
Pro literární výchovu mají tedy koly k dispozici tyto uèebnice:
Josef Soukal: Èítanka pro 6. roèník základní koly
Josef Soukal: Èítanka pro 7. roèník základní koly
Josef Soukal: Èítanka pro 8. roèník základní koly
Josef Soukal: Èítanka pro 9. roèník základní koly
Josef Soukal: Literární výchova pro 2. stupeò základní koly
Vydání nové metodické pøíruèky se pøipravuje.
Uèebnice si mùete objednat na e-mailové adrese spn@spn.cz
nebo na telefonu 224 931 447.
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K zopakování uèiva z èeského jazyka a k procvièení pravopisu
doporuèujeme tyto osvìdèené pøíruèky:
E. Honová, H. Hrdlièková: Opakujeme si èeský jazyk II

Publikace obsahuje více ne tøi sta úkolù, které se zamìøují na dùkladné procvièení vekerého uèiva z èeského jazyka probíraného na 2. stupni základní
koly. Jednotlivé kapitoly se vìnují zvukové stránce jazyka a pravopisu; stavbì slova, tvoøení slov a jejich významu; nejobsanìjí kapitoly se týkají tvarosloví a uèiva o stavbì vìty a souvìtí. Symbol u kadého cvièení upozoròuje na to, pro který roèník je cvièení urèeno, take se nemùe stát, aby byly na
áky kladeny nepøimìøené poadavky. Øeení úkolù jsou pøipojena v závìreèné èásti uèebnice.

V. Styblík a kol.: Cvièení z pravopisu pro vìtí koláky

Oblíbená cvièebnice pøináí struèný výklad pravopisných pravidel a velké
mnoství cvièení zamìøených na obtínìjí jevy èeského pravopisu. Na konci je zaøazen klíè, v nìm si áci mohou ovìøit správnost svého øeení.

A. antrochová a kol.: Diktáty a cvièení z èeského jazyka

Pøíruèka má pomoci ákùm zlepit pravopisné dovednosti. Slouí k tomu
mnoství cvièení na jednotlivé obtínìjí pravopisné jevy a sto souvislých
diktátù. Autoøi se snaili, aby to byly texty pøirozené, ne vykonstruované.
Výsledky své práce si mohou áci porovnat s klíèem, zaøazeným na konci
uèebnice.

V. Styblík a kol.: Vyjmenovaná slova

Sbírka cvièení je zamìøena na vestranné procvièení pravopisného jevu, který pùsobí mnoha ákùm velké potíe. Obsahuje také cvièení na psaní i/y
v cizích slovech. Cvièení jsou odstupòována podle obtínosti. Na konci knihy je zaøazen klíè, v nìm je mono najít správné øeení vech cvièení.
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