
5. třída                                               Pracovní list č. 11                     Jméno: …………………. 

 

3. Předpona nej-, předpona ne- 

Když se setká předpona nej- se slovem začínajícím na j – dochází ke zdvojení -jj- 

nej+jasněší =nejjasněší    nej+jižnější=nejjižnější    jej+jedovtější=nejjedovatější 

Dvě písmena j píšeme u třetího stupně přídavných jmen a příslovcí, která začínají na j-. nej + 

jednodušší – nejjednodušší nej + jemně – nejjemněji 

Ale nesmíme zaměnit se slovy s předponou ne – zde ke zdvojení nedochází. 
 

ne + jasný = nejasný         ne + jedovatý = nejedovatý            ne + jistý = nejistý 
 
Předpona ne – je slovotvorný prostředek, pomocí kterého se v češtině pravidelně tvoří 
negativní protějšky k slovním základům s pozitivním významem (nevědecký k vědecký, 
nekonečný ke konečný, nevoják k voják ap.) Zároveň však čeština disponuje slovy 
s předponou ne-, k nimž kladný protějšek neexistuje nebo se neužívá. 

 

1. Doplň:  
• - krajina, která je nejvíce na jih je ……………… 

• - nůž, který je hodně ostrý je ……………………. 
• - nejvíce jedovatá rostlina je …………………….. 
• - velice lahodný nápoj je …………………………… 

• - velmi jednoduché řešení je……………………..  
 

2. Doplň – j- nebo -jj- a vyznač předponu 
nejjedovatější rostlina ne  ižnější místo 

nejedovatá houba ne_ asnější hvězda 

ne_ emnější látka ne   asná odpověď 

ne_ ednodušší příklad ne   edovatější had 

ne  istý obchod ne   ásavější dav 

ne  asnější světlo ne   emnější pleť 

 
3. Opakuj – zdvojené souhlásky–z, -zz -, -zs-: 
ro_  ářit, ro_ ypat, ro_třídit, ro_ áhlý les, be_ tarostné dětství, ro _vítil, be_  ubý 

stařec, ro _tříhat, ro_ uřil se, ro _oudil nás, ro _sekal dříví, ro_ točil kolotoč, ro 

_vířil vodní hladinu, ro _tavený kov, ro _ypal cukr, soudce vynesl ro_ udek, be_ 

ásadový člověk, ro_ chod, raněného převezli do be_ pečí, ro _hodl se odjet 

4. Tvoř 3. stupeň – pomocí předpony nej- 
malý – nejmenší             velký -                           slabý-                              chudý- 
pomalu – nejpomaleji   rychle-                           slabě-                               jasně-     
 
Vypracuj cvičení 1 na stránce 16 v pracovním sešitě.              

 Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene      / ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY   -jj-                  


