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ČESKÝ JAZYK – DOPLŇKOVÁ VÝUKA
STAVBA SLOVA
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–3
Starý Pirát si poslechl synova dobrodružství a řekl mu: „Až dospěješ v pořádného lachtana, jako jsem já, a
založíš si na pláži líheň, pak ti dají pokoj. Za takových pět let z tebe bude rváč jedna radost.“ Také hodná
Matka mu domlouvala: „Proti zabíjení nic nesvedeš. Jdi si hrát, Kotiku, do moře.“ A tak Kotik šel a se
sklíčeným srdéčkem zatančil ohňový tanec.
(R. Kipling: Knihy džunglí)

1. Vypište z následujících slov kořen.
pořádného –
založíš –
moře –
2. Z tučně vyznačených slov vypište všechna, která neobsahují předponu.

3. Vymyslete k následujícím slovům alespoň dvě slova příbuzná.
radost –
sklíčeným –
tanec –
NABÍDKA SLOV K ÚLOZE 4:
vyučený, strach, pánovi, nabídka, klesnout, hmyz, máslo, trpaslík, tvrz
4. Podtrhněte z nabídky slov všechna slova, která obsahují koncovku.
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ŘEŠENÍ
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–3
Starý Pirát si poslechl synova dobrodružství a řekl mu: „Až dospěješ v pořádného lachtana, jako jsem já, a
založíš si na pláži líheň, pak ti dají pokoj. Za takových pět let z tebe bude rváč jedna radost.“ Také hodná
Matka mu domlouvala: „Proti zabíjení nic nesvedeš. Jdi si hrát, Kotiku, do moře.“ A tak Kotik šel a se
sklíčeným srdéčkem zatančil ohňový tanec.
(R. Kipling: Knihy džunglí)
(J. Werich: Fimfárum; upraveno)
1. Vypište z následujících slov kořen.
pořádného – řád
založíš – lož
moře – moř
2. Z tučně vyznačených slov vypište všechna, která neobsahují předponu.
řekl, pláži, takových
3. Vymyslete k následujícím slovům alespoň dvě slova příbuzná.
radost – rád, radovat se, radovánky, radostný, nerad, …
sklíčeným – klíč, klíčit, vzklíčit, vzklíčený, klíčník, …
tanec – tancovat, taneční, tanečník, zatančit, protancovat, …
NABÍDKA SLOV K ÚLOZE 4:
vyučený, strach, pánovi, nabídka, klesnout, hmyz, máslo, trpaslík, tvrz
4. Podtrhněte z nabídky slov všechna slova, která obsahují koncovku.
vyučený (koncovka -ý), pánovi (koncovka -i), nabídka (koncovka -a), klesnout (koncovka -t), máslo
(koncovka -o)
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