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Obtížné pravopisné jevy 



Zájmeno mě/mně 

!! Tvar MĚ užíváme ve 2. a 4. pádě 

– Čeká na mě.  

– Beze mě tam nechoď.  

 

!! Tvar MNĚ užíváme ve 3. a 6. pádě 

– Přišel ke mně.  

– Mluvili jste včera o mně? 

 



Doplň zájmeno mě/mně 

• Přišel ke……. 

• Na ….. se nespoléhej. 

• Pro ….. za …… si tam jdi.  

• …….to vůbec nevadí.  

• Radši by to dal ….. než sestře.  

• To je dárek pro…….? 

• Kéž by ……. vybrali.  

• Nechtěli o …… mluvit. 



Doplň zájmeno mě/mně 

• Přišel ke mně.  

• Na mě se nespoléhej. 

• Pro mě za mě si tam jdi.  

• Mně to vůbec nevadí.  

• Radši by to dal mně než sestře.  

• To je dárek pro mě? 

• Kéž by mě vybrali.  

• Nechtěli o mně mluvit. 

 



Příslovce –mně/ -mě 

• Je-li ve slově odvozeném (nejčastěji 

přídavném jménu) –n                píšeme –

mně 

   skromně                skromný 

 

   dojemně                dojemný 

 

!! soukromě               soukromý 



Doplň -ě/-ně 

• Myslel to upřím……. 

• Sousedé vypadali skrom…… 

• Ohrom…. jsme se bavili. 

• Na to zřejm….. nemyslel. 

• Už si na mě nevzpom…..l. 

• Při dietě jedl střídm….. 

• Staré hrady vypadají tajem….. 



Doplň -ě/-ně 

• Myslel to upřímně. 

• Sousedé vypadali skromně. 

• Ohromně jsme se bavili. 

• Na to zřejmě nemyslel. 

• Už si na mě nevzpomněl. 

• Při dietě jedl střídmě. 

• Staré hrady vypadají tajemně. 



Skupina bje/bě, vje/vě 

• -je užíváme ve slovech, která mají 

předponu v-, ob- a jejichž slovo základové 

začíná souhláskou j. 

 

objednat               jednat (ob – předpona) 

vjezd              jezdit (v- předpona) 

objevit              jev (ob- předpona)  



Doplň –je/-ě 

ob…..vitel    ob…..d 

v….domě    nev…řící 

ob…..zd    vyb…..lit 

sb….rný    b…žet 

sv….domí   ob….m 

sv….tový    b….žný 

b…..lostný   vroucné ob…tí 



Doplň –je/-ě 

objevitel    oběd 

vědomě    nevěřící 

objezd    vybělit 

sběrný    běžet 

svědomí    objem 

světový    běžný 

bělostný    vroucné objetí 



Předpony s-, z-, vz- 

S-  

• u sloves, která vyjadřují směr  

• u sloves, která vyjadřují směr  

 

• u sloves, která vyjadřují směr  

 

setřít, smazat, sbíhat, sbírat, sbít 



Předpony s-, z-, vz- 

Z-  

• u sloves, která vyjadřují změnu stavu 

     organizovat – zorganizovat 

     aktualizovat – zaktualizovat 

 

• u sloves, která vyjadřují dokončení děje 

     červivý – zčervivět 

 



Předpony s-, z-, vz- 

VZ –  

• užíváme u sloves vyjadřujících směr 

   vzlétnout, vzhlížet, vzkřísit  

 

• u sloves, která vyjadřují pohyb proti 

něčemu  

  vzdorovat, vzdouvat se 



Doplň s-, z-, vz- 

…běr papíru   …bít budku 

…mazat tabuli   …mapovat terén 

…hlížet ke spolužákovi  …hlédnout z okna 

…dorovat osudu    

letadlo …létlo do oblak 

ovoce se …kazilo 

tváře mu …červenaly 

…balit věci do kufru 



Doplň s-, z-, vz- 

sběr papíru    sbít budku 

smazat tabuli   zmapovat terén 

vzhlížet ke spolužákovi  shlédnout z okna 

vzdorovat osudu    

letadlo vzlétlo do oblak 

ovoce se zkazilo 

tváře mu zčervenaly 

sbalit věci do kufru 

 


