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Předpony  

s, z, vz 



Předpona  S 
• směr dohromady  

• sbírat, shromažďovat, sbalit, stlačit, 
shrnout, skamarádit, srůst 

• směr shora dolů 

• spadnout, sletět, shodit, sklopit, 
sklouznout  

 



 

• směr z povrchu pryč 

• smýt, spláchnout, smazat, stékat  

• ustálené  případy 

• splatit, spotřebovat, schovat, strávit 
/čas, potravu/, skončit, shořet, slevit, 
shnít 

 



Předpona  Z 
• změna stavu 

• zblednout, ztvrdnout, zobrazit, 
zkrátit, zhudebnit, zrudnout 

• dokončení děje   

• zpozorovat, zorganizovat, zlomit, 
zfilmovat, zničit, ztratit,ztichnout 

 



• ustálené případy 

• zkazit, zkouška, zpěv, zkoumat, 
způsobit, ztratit, ztroskotat, 
zhroutit se, zpotit se, zúčastnit se, 
zpozdit se, zpívat, zkoušet  

 



Předpona  VZ 
• směr  vzhůru 

• vzletět, vzpažit, vzplanout, vztyčit, 
vzklíčit 

• ustálené případy  

• vzbouřit se, vzkvétat, vzpírat se, 
vzdychat, vzpomínat, vzdát se, 
vzkazovat     



Dvojice slov s předponami s/z  
lišící se  podle významu  

• správa                X     zpráva 

• /silnic, lesní, celní/  x   /nová informace/ 

• stěžovat si         X     ztěžovat  

• /žalovat/            x  /dělat něco těžší/ 

• sbít                     X     zbít 

• /něco dohromady/  x   /někoho/  

• svolat                 X     zvolat      

• /shromáždit se/x  /vykřiknout/  

 



Doplňte cvičení 

• -hodit ze stolu, těžká –kouška, 
sms  -práva, -pívat píseň, obilí  

• -klíčilo, děti –tichly, oheň –plál, 
podat  -tížnost, -tratit peníze,        
-padl dolů, -bledla,lesní –práva,                                                       
-pozoroval duhu, -přátelit se,         
-mazat tabuli, -pozdil se    



Správné řešení 

• shodit ze stolu, těžká zkouška, 
sms zpráva, zpívat píseň, obilí 
vzklíčilo, děti ztichly, oheň vzplál, 
podat stížnost, ztratit peníze, 
spadl dolů, zbledla, lesní správa, 
zpozoroval duhu, spřátelit se, 
smazat tabuli, zpozdil se 


