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Jména zakončená na -ů (Petrů, Janů) zůstávají většinou nesklonná. 

Při oslovování je ve spisovných projevech třeba volit tvary 5. p.: 
pane Holube, pane Nováku, pane Císaři, pane Němče i Němci, pane Svo-
bodo.

Ve spojení rodných jmen, která jsou zakončená na souhlásku, a příjmení je 
obvyklé připojovat koncovku -ovi až k příjmení: 
Petru Válkovi, Janu Královi, Aleši Janákovi, Borisi Jakubcovi, Josefu Vác-
lavu Sládkovi. 

3. Vyskloňujte své příjmení (dívky vyskloňují otcovo příjmení). 

4. a) U následujících jmen uveďte tvary 2. a 3. p.:
Karel Čapek, Vlasta Burian, Karel Hynek Mácha, Bohuslav Martinů, Egon 
Bondy, Oldřich Nový, Fráňa Šrámek, Ota Pavel, Josef Mánes, Jára Kohout, 
Beno Blachut, Jan Evangelista Purkyně, Václav Hrabě, Jan Zrzavý                                             

b) Řekněte, čím se uvedené osobnosti proslavily. Pokud některé neznáte, vy-
hledejte o nich informace v encyklopediích nebo na internetu a formou 
krátkého referátu seznamte ostatní s jejich životem a dílem.

5. Jména v závorkách převeďte do náležitých tvarů.
Při závodech se (Tomáš Dvořák) obnovilo zranění. Chodila jsem do třídy 
s (Ivo Hanák). Autor se ve svém článku zmínil i o starostovi (Jan Dítě). Po-
drobnosti o připravované akci jsme se dozvěděli od (Ota Rambousek). Dílo 
českého egyptologa (František Lexa) je oceňováno na celém světě. Předejte 
tuto zprávu (Helga Matoušová). O (Leo Prokop) jsme už dlouho neslyšeli. 

Jan Zrzavý: Krucemburk
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5. a) Doplňte tvary zájmena který a zájmena jenž tak, aby v každé větě byl 
alespoň jeden tvar zájmena jenž. Zvažte, kdy je vhodnější dát přednost 
zájmenu který.

Budovu knihovny, – postavili ve 20. století pro účely, – plní dodnes, obklopu-
je rozsáhlý park. Podíl rostlin na dojmu, – akvárium působí, je značný, není to 
však jediný význam, – rostliny v akváriu mají. Podle nervových vláken, – in-
formaci přinesla, identifikuje náš mozek přesně bod, v – je umístěno čidlo pro 
bolest. V roce 1775 byl vynalezen parní stroj, – mohla být nahrazena lidská 
síla a – se stal základem dalšího vývoje. Možná že potkáte lidi, – na vás záleží, 
– chtějí, aby vám bylo dobře, – a jsou ochotni vám vždy pomoct.

b) Víte, kdo vynalezl parní stroj? Pokud ne, pokuste se tuto informaci najít.

6. a) Doplňte do vět vhodná zájmena a vysvětlete význam uvedených přísloví.
– učený z nebe nespadl. – chleba jíš, – píseň zpívej. – na srdci, – na jazyku. 
– se ptá, nerad dá. Čiň čertu dobře, peklem se – odmění. – se doma uvaří, to se 
doma  sní. – svého štěstí strůjce. – se nelení, – se zelení. – oči nevidí, – srdce 
neželí. Chytrost nejsou – čáry. – otec, – syn. – není shůry dáno, v apatyce 
nekoupí. – chce s vlky žíti, musí s – výti.

b) Určete druhy těchto zájmen.
c) Vysvětlete význam slova apatyka. 

7. a) Doplňte náležité tvary zájmena jenž. Doplňte vynechaná písmena. 

P í s m o                                                     
Písmo je jedním z podivuhodných v-tvorů l-dského ducha. Epocha, v – se 

ještě písmo k zaznamenání řeči neužívalo, se naz-vá prehistorická. Předchůd-
cem písma byl- značky a obrázky, – sloužil- ke sdělení nějaké zpráv-. Mez- 
takové značky patřil- například větve nebo nepotřebné šíp-, – měl- lovce, – se 
opozdil, dovést za jeho tlupou. Číselné vztahy se například v-jadřoval- uzl- na 
šňůrách. S uzlov-m písmem (kipu) se nejčastěji setkáváme ve Střední a Jižní 
Americe. Každé kipu se skládá z hlavní šňůry, od – v-sí vedlejší a k nim jsou 
připojeny podřadné. Na nich jsou různě vázané uzl-. Jednotlivé šňůry jsou 

Uzlové písmo
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Ze států střední Evropy byl- na kongresu zastoupen- pouze SRN. Podle plánu 
se ODS i ČSSD zúčastnil- celého včerejšího jednání. Jak na krizovou situaci 
zareagoval- OSN? Pražsk- MHD přepravil- za dobu své existence miliony 
cestujících. Nejlidnatějším státem světa se stal- ČLR. Loňsk- LN přinesl- čte-
nářům další cizojazyčné kurzy. Co včera večer vysílal- ČT na 1. programu? 
Za poslední roky posílil- rozšířen- EU své obchody s dalšími státy světa.

Zkratky vznikají také ze skupin hlásek jednotlivých slov víceslovných 
názvů (Četka – Česká tisková kancelář). Vznikají tak zkratková slova. Píší 
se s velkým počátečním písmenem a čtou se a skloňují jako jiná slova. 

6. Jaké služby poskytuje CK Čedok? Zjistěte, jak tento zkrácený název vznikl. 
Pak použijte slovo Čedok ve větách.

Ověřte si, jak jste zvládli látku v této kapitole.
Za správně zodpovězené otázky si udělte body.

1. Musí každé slovo nutně obsahovat alespoň jednu slabiku? 
Své tvrzení doložte.  (1)

2. a) Vysvětlete, jaký je věcný význam slova rozum.
 b) Které mluvnické významy toto slovo vyjadřuje?  (4)

3. Uveďte alespoň tři sousloví týkající se školního prostředí.  (3)

4. Které významy má slovo travička? Je to slovo mnohoznačné, 
nebo to jsou homonyma? Své tvrzení odůvodněte.   (2)

5. Vypište z učebnice fyziky deset termínů. (10)

6. Vysvětlete, v čem je základní rozdíl mezi slovy odvozenými 
a složenými.  (1)

7. Napište zkratkou názvy alespoň tří politických stran.  (3)

8. Znáte nějaký cizí jazyk, ve kterém se nová slova velmi často 
tvoří skládáním?  (1) 

9. Napište, jak si poradíte, jestliže neznáte pravopis a význam 
některého cizího slova.

Maximálně jste mohli získat 25 bodů. 
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v českých ale i v moravských horách je řada známých lyžařských středisek. 
Londýn je významným obchodním střediskem; je také křižovatkou železniční 
silniční letecké i námořní dopravy.  

3. V každé větě rozvijte alespoň jedno podstatné jméno přívlastkem postupně 
rozvíjejícím nebo několikanásobným. Cvičení napište.

Král měl syna. Vesnici obklopovaly lesy. Večer jsme seděli v pokoji. Na břehu 
potoka rostou vrby. Na ruce měla náramek. Román jsem přečetla za týden. 
Pes se vyhříval na sluníčku. Zajíc prchal směrem k mlází. Odpoledne si děti 
často hrály na náměstí před školou.

Přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející mohou také rozvíjet 
jedno podstatné jméno zároveň.

                   poezie

        současná  česká a slovenská

Londýn – Westminsterský palác, sídlo Parlamentu Velké Británie
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