
5. třída                                                  Pracovní list č. 9                     Jméno: …………………. 

 

1. Předpony: od-, nad-, pod-, před- 
V těchto předponách vždy píšeme d, i když se někdy vyslovujeme t. 
Př. předpoklad - [přetpoklat]- výslovnost píšeme do hranatých závorek. 

Začíná-li po předponách od-, nad-, pod-, před – kořen slova na -d-, setkají 
se v takovém slově dvě d, např: poddaný, oddech, oddaný, oddíl, oddálit, 
poddůstojník, oddělení, oddenek, poddajný, poddolovat, … 
ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY 
V češtině se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe: 

 u složených slov (půllitr, dvojjazyčný,...) 
 při skloňování slov (racci, zlomme,...) 

 u slov s PŘEDPONAMI od- nad- pod- před- roz- bez- nej- (oddaný, rozzářený,...) 
 u některých slov s příponou -ný -ní (okenní, kamenný,...) 

 ve slovech ANNA, MĚKKÝ, POVINNOST, PANNA 
 

Procvičuj: 1.  Doplň d nebo dd. Vyznač kořeny slov. 

Podpálit, předpona, odklidit, po_chod, pře_stavit, o_dálit, na_pozemský, 

po_hrabt, o_bíjená, pře_síň, o_hrnout, pře_válečný, o_květ, po_houbí, o_dych, 
na_životní, o_dělení, na_řízený, o_cestovat, pře_seda, pře_pokládat, o_být, 

na_skočit, o_hlasovat, po_pořit, po_lézt, pře_mluva, o_fouknout, na_bytečný, 
o_kašlat,na_zvukový, pře_vařený, po_chytit, po_kova, o_rovnat, o_souhlasit. 

2. Napište správně slova s předponami a předložkami. 
Maminka se skláněla (nad)svým synáčkem.  _____nad   svým_____ 

Domů (od)jedeme v neděli.    _____odjedeme______ 

Tetička mi (od)dělila kousek dortu.   ___________________ 

Flíček usnul (pod)lavicí.              ___________________ 

Podali jsme (nad)průměrný výkon.   ___________________ 

(Před)tebou se rýsují hory.    ___________________ 

Jezdec (nad)skočil v sedle.    ___________________ 

 

3. Doplň-d- nebo-t-. Vyznač kořeny u deseti slov podle tvého výběru.  
V divadle se ozval pot lesk. Nechcete si o__počinout? Jděte o__evřít 
dveře.Umíš po__pálit dříví? Petr na__robil slepicím. Jirka si na__loukl koleno. 

Milan na__hodil míč a pak ho šikovně o__bil. Nit se mi pře__rhla. V cvičení 
o__lištepře__pony a pře__ložky. Po__řebujeme vaši pomoc. Liška se o__plížila 
do křoví. 
Procvičuj pravopis: -d-, -dd- nebo -t- na listu: Pravopisné doplňovačky. Každý den 
doplň 1 sloupeček. Odešli až celý list – nejpozději do 11. 11. 2020.  
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