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Stavba slova 

• KOŘEN - část slova, která je společná všem příbuzným slovům.  

 

• SLOVNÍ ZÁKLAD – část slova, od které se tvoří slova. 

  

• PŘEDPONA – část slova před kořenem. 

 

• PŘÍPONA - Část slova za kořenem. 

 

  

 Příbuzná slova spolu souvisejí, mají vždy společnou část – KOŘEN. 

 

 

 

 

 

křik 

výkřik 

křiknout 

vykřiknout 

vy křik nout 

let 

odlet 

letiště 

vzletět 

vz let ět 



Napiště co nejvíce slov s kořenem : 

 

 

 

HRAD 

  

 

 



 

 

 

 

 

LES 

 

http://o-zivote.blog.cz/rubriky/obrazky-1
http://o-zivote.blog.cz/rubriky/obrazky-1


      

 

 

 

 

     HLAS 

 



 
 Označte kořen slova a roztřiďte slova do sloupečků podle společné části: 

1. Plynárna 
2. Letiště 
3. Vykrmit 
4. Zahradník 
5. Kovář 
6. Rybník 
7. Zahrada 
8. Rybníkářský 
9. Letový 
10. Rybářka 
11. Plynoměr 
12. Krmit 
13. Divadlo 
14. Zahradní 
15. Divadelní 
16. Podkova 
17. Divadelníci 
18. Plynový 
19. Letadlo 
20. Pokrm 
21. Kov 

 

PLYN LET 

KRM 

HRAD 

KOV RYB 
DIV 



 Zopakuj si vyjmenovaná slova, doplň vynechávku (vzpomeň si na význam 

slov). 

 Napište k vyjmenovaným slovům dvě slova příbuzná. 

 U každého slova označ kořen. 

 

 
b_dlit  ob_vatel  l_že ml_n 

m_slit m_t  p_tel netop_r 

s_r s_pat zv_kat jaz_k 



 Do dvojice slov doplň písmena, napoví ti druhé slovo ve sloupečku (tak si 
pomáháme….)!!!!! 

 U dvojic slov vyznač kořen slova.  

 
HRAd  LO_  DU_  HA_            LE_ 

HRÁdEČEK   LO_IČKA          DU_OVÉ           HA_ICE          LE_OVÝ 

 

  

MRÁ_  HŘI_               PROVA_          NÁKY_           CHLÉ_ 

MRA_Y            HŘI_Y       PROVA_Y      NÁKY_Y        CHLE_BY 

 



 
1. Napiš alespoň dvě slova začínající předponami. 
2. Předpony barevně vyznač pastelkou 
 

vy – vý_________________________________ 

     od______________________________________ 

nad___________________________________ 

     před_____________________________________ 

pod_____________________________________ 

 

  

4. Napiš alespoň dvě slova začínající příponami. 
5. Přípony barevně vyznač. 
___________________________________-ovat  

     ___________________________________-it 

___________________________________-nout 

  
  
  

 



• Metodika 

• Prezentace a výklad učební látky. 

• Kolektivní plnění úkolů. 

• Žáci mohou samostatně pracovat do vytištěných pracovních listů  

• z prezentace. 

 

• Citace 

• http://www.sluchatko.cz/tapety-na-mobil/2446-
myslitel/objekt.aspx 

•                               

•                                  Jazyk český pro 7. ročník 

•                                Mgr. Ladislava Zdražilová, 31.10.2011 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_dopln_e_je3.htm

