
• Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_14 

• Název materiálu:  Obtížné pravopisné jevy 2  

• Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník 

• Anotace:  Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel pravopisu,  doplňovací 
cvičení slouží k procvičení učiva.  

• Očekávaný výstup:  Žáci dokážou použít základní pravidla pravopisu    

• Klíčová slova:  vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen, přídavných jmen, mě/mně 

•  Metodika:  Materiál slouží k procvičení opakování pravopisu.  Prezentaci lze žákům rozeslat 
elektronicky nebo elektronicky prezentovat při výuce. Prezentaci lze také využít pro písemnou práci. 

• Obor: tříleté učební obory    

• Ročník: 2.   

• Autor: Mgr. Monika Rubešová 

• Zpracováno dne: 20. 3. 2013 

 

• Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální 
zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní 
firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným 
známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ  
svého díla. 



Obtížné 
pravopisné 

jevy  /2/ 



Pravopis bě,pě,vě 

• ob-dnal ob-d,v-řil mu, vysoké 

nap-tí, krevní ob-h, v-l do 

zákazu v-zdu, dostal p-tku,   

ob-m válce,nová ob-dnávka, 

tichý zp-v, matčino ob-tí, ob-ti 

války, v-decký ob-v   



Pravopis bě, pě, vě – správné řešení 

• objednal oběd,věřil mu, vysoké 

napětí, krevní oběh, vjel do 

zákazu vjezdu, dostal pětku, 

objem válce, nová objednávka, 

tichý zpěv, matčino objetí, oběti 

války, vědecký objev   
 



Pravopis předpon s, z, vz 

• krásný -pěv, -běr papíru, oheň  

-plál, - pamatuj se, -padl dolů, 

nová -práva, učitelský -bor, 

určitě se -hodneme,-červenal, 

celní -práva, -volal  -chůzi, děti 

-tichly, poslední -kouška 



Pravopis předpon s, z, vz –  
správné řešení 

• krásný zpěv, sběr papíru, oheň  
vzplál, vzpamatuj se, spadl 
dolů, nová zpráva, učitelský 
sbor, určitě se shodneme, 
zčervenal, celní správa, svolal 
schůzi, děti ztichly, poslední 
zkouška 

 



Psaní ú, ů, u 

• ne-navný člověk,nová -stava, 

včelí -l, -sporný režim, světová 

literat-ra, manik-ra, vrk-, b-, 

pomerančová k-ra, nosí h-l, 

česká k-ltura, troj-helník, 

pěkný sk-tr, z-častnit se schůze       



Psaní ú, ů, u – správné řešení 

• neúnavný člověk,nová ústava, 
včelí úl, úsporný režim, 
světová literatura, manikúra, 
vrkú, bú, pomerančová kůra, 
nosí hůl, česká kultura, 
trojúhelník, pěkný skútr, 
zúčastnit se schůze 



Shoda podmětu s přísudkem 

• Rodiče přijel- včas. Děti spal-. 

Bolel- ho zuby. Hrady zahájil- 

další sezónu. Bratři hrál- tenis. 

Na zahradě kvetl- růže. Koně 

utekl-. Odstěhoval- se do Aše. 

Honza a Zuzana jel- na nákup.  



Shoda podmětu s přísudkem  
– správné řešení 

• Rodiče přijeli včas. Děti spaly. 

Bolely ho zuby. Hrady zahájily 

další sezónu. Bratři hráli tenis. 

Na zahradě kvetly růže. Koně 

utekli. Odstěhovali se do Aše. 

Honza a Zuzana jeli na nákup.  

 



Psaní velkých písmen 

• Bydlíme v ulici na  dolíkách. 

Narodil se v rokytnici v 

orlických horách. Studují na 

gymnáziu ve slaném. Koupil si 

novou škodu octávii. Večeřeli v 

restauraci u zlatého tygra. 



Psaní velkých písmen - správné řešení 

• Bydlíme v ulici Na Dolíkách. 

Narodil se v Rokytnici v 

Orlických horách. Studují na 

Gymnáziu ve Slaném. Koupil 

si novou Škodu Octávii. 

Večeřeli v restauraci U Zlatého 

tygra. 
 


