
5. třída                                       Pracovní list č. 17                     Jméno: …………………. 

 

 

-nn- 
Ke zdvojení n dochází při odvozování příponami – ný a ní 

Ve slovech, která mají v základu stejné písmeno, jakým začíná přípona 

den + ní = denní, kámen + ný = kamenný                                                                         

Zdvojení souhlásek v těchto ustálených případech: Anna, povinnost, panna 
 -nn-: kořen slova je zakončen na -n a následuje přípona -ný, -ní (vyslovujeme jedno -n-cenný 

(cena), denní (den), ramenní (rameno), kolenní (koleno), holenní (holeň), ranní (ráno), 

souhrnný (souhrn), spontánní, mikrovlnný, tenkostěnný, kamenný, okenní, branná (branec) 

povinnost, 

 
Pozor! 
U přídavného jména vinný (víno i vina), povinný, vypadá jmenný tvar následovně: 
on je vinen, ona je vinna, oni jsou vinni, 
on je povinen, ona je povinna, oni jsou povinni. 
 
Pamatuj! 
Jenom jedno -n- se píše: 
1) v přídavných jménech odvozených od názvů živočichů, slovní základ + přípona-í: jelen 

jelení, havran → havraní, vrána → vraní, kuna → kuní, delfín → delfíní 

2) ve slově raný (ve smyslu časný, počáteční) – raná zelenina, rané brambory, raná jablka; 

raný středověk 

3/ u slov odvozených příponami -ík, -ice, -ina, -ěný: vina → viník, vinice, cena → ceník, 

cenina, slaný → slanina, den → deník, bavlna → bavlněný, hlína → hliněný, plátno → 

plátěný 

POZOR 
odvozená slova od kořen: kořenná vůně x koření, kořeněný, kořenit, 
odvozená slova od konat (vykonat, skonat) 

ve slovech dceřiný (dceřiná společnost), trojklaný (trojklaný nerv)- píšeme 1-n- 

 

1. Ve slovech s danými příponami, vyznač kořen 

 

- ík - ný - ice - ní 

ceník cenný vánice denní 

deník nevinný vinice ranní 

viník kamenný tlačenice kolenní 

kameník telefonní krabice okenní 
 

2. Napiš jedním slovem 
schody vyrobené z kamene -      ………kamenné………….. schody 

medvěd žijící v jeskyni -    ……………………………………. medvěd 

mast vyrobená z bylin -    …………………………………….. mast 
mapa visící na stěně -    ……………………………………… mapa 

noviny vycházející ráno -    …………………………………... noviny 

parohy, které patří jelenovi -    ………………………………. parohy 

 Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY –nn- 


