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Slovo – kořen, předpona, přípona      PRACOVNÍ LIST    A 
Části slova – slovo se skládá z několika částí, které se dál nečlení:  

- kořen 
- předpona 
- přípona 
- koncovka 
 

Slova příbuzná  - slova se stejným kořenem a souvisejícím významem- slova se stejnou společnou částí a 
významově blízká. 

 

Jsou odvozena předponou a (nebo) příponou: 

např. příbuzná slova od kořene LES:  lesík, zalesnit, polesí, bezlesí, prales, lesopark, lesostep, lesák, 

lesovna, lesnictví... 

 

KOŘEN - část slova, která je společná všem příbuzným slovům 

př. BAB - babička, bába, babice, babizna, ježibaba, bábinka 

př. MIL - miláček, milenec, milovat, zamilovaný 

 - 

PŘEDPONA je před kořenem na začátku slova, obměňuje jeho význam 

př. pra-člověk  pra-les  

pře-krásný  pře-hrada  

od-nést  od-pracovat  

vy-nášet  vy-krást 

pra-hory  pře-veliký  

od-hodit   vy-hodit 
 

PŘÍPONA je část slova, která stojí za kořenem a která obměňuje význam slova (slovní druh) 

• př. rybář-sk-ý  hor-sk-ý 

  strom-ek   les-nat-ý 

 

KONCOVKA  je část slova, která mění tvar slova :  

při skloňování - určuje číslo a pád u jmen     číslo a osobu u sloves 

1. lékař 0         1. os. nes – u 

2. lékař- e         2.os. nes -eš 

3. lékař-i, lékař- ovi        3. os. nes – e 

4. lékař-e 

5. lékař-i          1. os.  nes-eme 

6. lékař-i         2.os. nes-ete 

7. lékař-em         3.os. nes-ou 

Jak poznám koncovku? Slovo začnu skloňovat nebo časovat. 
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ÚKOLY          PRACOVNÍ LIST   B 

–          Jméno:……………………… 

Procvič na:www.umimecesky.cz → předpona, kořen, přípona, koncovka 

 

1. Urči (barevně označ) předponu:  
odnášet přenést   obnošený vystavit podnos  přednes  nejlepší 
nalít  bezcenný 
 

2.  Dopiš do „bublin“: 

 
 

3. Urči (barevně označ) příponovou část u následujících slov:  

zahrádka maličký letohradský podvodní horský         výprava  

rozsypaný  vycvičit narazit  lehce 

 

4. Urči (barevně označ)koncovku u slov:  

Klára maminka kotě pračka  pracuje  vaří pes 

 

5. Doplň i/y a vyznačte (barevně označ) koncovku: 

na pol__ch, ostré střep__, pod větvem__, volal Jirkov__, cesta k cíl__, barevné drahokam__, do údol__,  

s veverkam__, dej to Petrov__, pod kol__. 

 

 

Na druhou stranu tohoto papíru  napiš cv.2, str.15,    cv. 5, str.16  (učebnice ČJ – Hravá čeština) 

VYPRACUJ ZÁPIS Z ČETBY PODLE DOPORUČENÉHO POSTUPU 

 

PRACOVNÍ LIST A SI VLOŽ DO SEŠITU ČJ – MLUVNICE, 

SPLŃ ÚKOLY Z PRACOVNÍHO LISTU B , LIST PŘELOŽ NA ČTVRTINU, NAPIŠ NA NĚJ ČJ- 6 

A VHOĎ HO VE ŠKOLE DO SCHRÁNKY 

http://www.umimecesky.cz/

