
5. třída                                       Pracovní list č. 18                     Jméno: …………………. 

 
 
OPAKOVÁNÍ: 

1. Doplň jedno nebo dvě písmena 

potrestaný vi .…ík, ro ….eknutý pařez, tule … í mládě, vi ….ý ocet, povi …. é 

předměty, slu …. ý byt, plátě ….ý oděv, drahoce …. ý obraz, mě …. ý sýr, 

dřevě …. á hračka, ce …. ík v restauraci, napsa …. ý dopis, větr …. ý mlýn, ro 

…. uřený pes, o …. álit zkoušku, kame …. ík, o …. ychnut si po práci, pracovní 

či …. osti, proutě …. ý košík, pla …. ina, vojenské o …. íly, slo …. í výběh, 

spolužačka A …. a, ro …. uřený býk, rodi …. ý výlet, vi …. á réva, bezce …. ý 

nález, kloub kyčel …. í, reklam …. í letáky, o …. aný přítel, vra … í krákání, 

týde …. í rozvrh, jele …. í říje, roč …. í předplatné časopisu, nástě …. é hodiny, 

ra …. ý salát,     ochra …. á hráz, oke …. í parapet, kostě….é nálezy, 

každode….í program, potrestaný vi….ík, telefo….í ústředna 

2. Vyjádři vlastnost přídavným jménem: 

Čaj z bylin – bylinný            skladba pro varhany – varhaní 
Sukně z plátna –              truhla ze dřeva –  
Kožešina z tuleně –            kloub v rameni –  
Socha z kamene –              džbán z hlíny –  
Váza ze skla –              místo ve stínu –  

3. Pozor na tyto výjimky! 

Jedná se o přídavná jména, mezi kterými se najdou i výjimky s jedním n. Hned si vše 

ukážeme na příkladech: VINEN 

Pokud píšete slovo vina, ve smyslu – někdo se dopustil hříchu a udělal vinu, musíme si 

pamatovat tuto výjimku: VINEN. Píše se s jedním n, respektive mezi dvě n se vložila 

souhláska e, aby se slovo lépe vyslovovalo.                                                                       

Stejně jako u slov šťastný – šťasten. Pište tedy vinen. 

Příklady: 
Petr je nevinen. Ničeho se nedopustil! 
Jarmila je vinna, protože v obchodě ukradla dvě tašky oblečení. 
Vinná klobása není vhodná pro období diet.  
 

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

https://www.pravopisne.cz/2010/09/vinny-%c3%97-viny/

