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51TVOŘENÍ SLOV

JAZYKOVÁ ČÁST

a) Co znamená zkratka MHD?
b) Jak se tato zkratka vyslovuje? Skloňuje se při užití v textu?

a) Vypiš z textu složeniny.
b) Urči stavbu složenin, rozděl je na složky.

Vyhledej v textu podstatná jména utvořená odvozováním 
ze sloves, konkrétně tzv. názvy dějů.

Podtrhni kořen, zakroužkuj předponu slov:
uvažovat, přepravovat, obtížnější, nepropocený, obvykle, popukání.

Kdy není ob- na začátku slova předponou?

Vyhledej v úvodním textu slova, jejichž kořenem je -chod-.

Pracujte ve dvojicích. Utvořte další podstatná jména obsahující tento kořen.

Vyhledej v textu slova s kořenem -raz-.

Najdi v textu příklad přechylování.

Najdi v textu přídavné jméno slovesné zavírající. Utvoř k němu přídavné jméno účelové. 
Užij toto účelové přídavné jméno ve větě.

Od následujících podstatných jmen utvoř jména přídavná (jednotné a množné číslo 
rodu mužského životného):
a) Praha, b) dítě, c) člověk/lidé, d) žena.

Utvoř zdrobněliny od následujících slov:
kolo, práce, kladivo, lidé, blázen, člověk, dveře.

Které slovní druhy jsou nejčastěji tvořeny příponami a které předponami?
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Elektrokoloběžka

Dlouhá léta jsem uvažoval, jak se přepravovat po Praze ekologicky a samozřejmě úsporně. 

MHD je prima, ale čekáním často strávíte delší dobu než vlastní jízdou. Automobil není ekologický 

a je čím dál obtížnější prorazit zácpy. Zkoušel jsem kolo, ale po střetu s dodávkou jsem nabyl dojmu, 

že je to hra se smrtí. Navíc musím do práce přijít nepropocený a neztratit čas převlékáním. 

Koupil jsem si tedy elektrokoloběžku a jsem spokojený. Je spolehlivá, ekologická a údržba je ná-

ročná asi jako péče o kladivo. A jaké jsou reakce lidí? Obecně bych řekl, že se na vás lidé dívají 

buď jako na roztomilého blázna, nebo jako na nedůvěryhodného člověka. Děti se obvykle dožadují 

svezení, případně chtějí, aby jim to rodiče okamžitě koupili. Zatím jsem měl jedinou  „potyčku“ 

s chodkyní. Pomalu jsem projížděl po kraji chodníku, když ze vchodu vyrazila žena obtížená 

naditými kabelami, srazila mne na zem skoro až do vozovky, pošlapala a s výkřikem  „promiňte“ 

zmizela v zavírajících se dveřích autobusu. Pohled na manažera v saku a kravatě, válejícího se 

na zádech po chodníku, byl jistě k popukání. Aspoň ostatní chodci to tak pojali.

(Petr O.: Elektroběžka, diskuzní fórum na http://www.priroda.cz, zkráceno a upraveno)


