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Český jazyk pro 7. ročník 



PŘEDPONA bez 

 píšeme vždy z 

 píšeme s kořenem dohromady 

 

 Začíná-li po předponách roz-, bez- kořen 

slova na z-, setkají se v takovém slově dvě z.  

Např: rozzlobený, bezzubý. 

 



PŘEDLOŽKA bez 

píšeme vždy z  

 je samostatné slovo 

vyslovujeme ji se slovem dohromady 

píšeme ji odděleně 

 

Můžete-li mezi předložku bez a jméno 

vložit ještě jiné slovo, přesvědčili jste se, že 

bez je předložka, a že ji tedy musíte napsat 

odděleně. 

 



 Do prvního okénka napiš, je-li část v závorce předpona nebo předložka.  

 Do druhého okénka pak napiš správně bez závorky. 

  

1. (vz) dychal  

2.  (roz) nášel  

3. (bez) práce  

4. (vz) pomínka  

5. (bez) útěchy  

6. (roz) žhavený  

7. (bez) platný  

 

 

8. (bez) placení  

9. (bez) vlasů  

10. (bez) vlasý  

11. (roz) sudek  

12. (roz) pustilý  

13. (vz) pažit  

14. (bez) chyby 



PŘEDPONA bje, vje 



PŘEDPONA bě, vě 

 píšeme pokud jsou ob-, v- součástí 

kořene  

 

V těchto slovech vyslovujeme více hlásek, než 

píšeme, např: věda - 5 hlásek a 4 písmena. 

 



Rozhodni  -ě, -je ? 

1. hv_zdář sledoval 

____________  

2.  ob_dnal se k 

___________  

3. upletla 

____________   

 

 

4. _____________ 

v_ly do polí 

5.  vyšlapaná 

p_____________   

6. v_nování v 

______________  

  



7.  učíme se 

přírodov_du a 

vlastiv_du  

8. každá kamera má 

______________   

9. ob_hl celou 

_____________    

10. v_l šikmo do 

_____________  

 

11. donesl děravé 

______________   

12. zavírací _________ 

je zajímavá v_cička  

13.  projeli jsme tři 

__________   

14. Přib_hla koza 

B_tka. 

 



 Metodika 

 Prezentace učební látka s výkladem učitele. 

 Prezentace může sloužit k opakování i procvičování. 

 Úkoly – kolektivní pnění. 

 Úkoly – individuální plnění souběžně do vytištěných listů z 

prezentace. 



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

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

 http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka3.htm 
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