ČJ 5 – přehled distanční výuky od 2. – 4. 11. 2020
2. 11. – samostatná práce (zadání v dokumentu s názvem ČJ 5 - zadání 1 – přístupný na
webu i v elektronické ŽK)
- zaslaní nazpět do 3. 11. 17:00 hod

Zápis 3. 11.

Koncovky
- koncovka je zakončení slov, které se při skloňování nebo časování slova mění
- nachází se na konci slova (pokud slovo obsahuje příponu, nachází se za příponou)
- v některých tvarech může koncovka chybět
Rozlišujeme:
1) Koncovky pádové
→ tvar slova se mění při změně pádu a čísla

č. jednotné

č. množné

1. p. les

lesy

2. p. lesa

lesů

3.p. lesu

lesům

4. p. les

lesy

5. p. lese

lesy

6. p. lese

lesích

7. p. lesem

lesy

- les – kořen, přípona chybí → koncovky se nachází hned za kořenem
- v 1. a 4. p. slova les koncovka není

Zápis 4. 11.
2) Koncovky osobní
→ tvar slova se mění při změně osoby a čísla

č. jednotné

č. množné

1. os. (já) vařím

(my) vaříme

2. os. (ty) vaříš

(vy) vaříte

3. os. (on) vaří

(oni) vaří

Samostatná práce (sešit DÚ – přepiš tabulku)
1) U slov urči kořen, předponu, příponu a koncovku. Předpon může být i více. Pokud
některá část slova chybí, nech kolonku prázdnou.
Pomůcka, jak postupovat:
Př.: nezalesněný
1) urči kořen (řekni si více slov příbuzných – les, lesní, zalesnit; základ slova = kořen → les)
2) urči předponu (vše, co se nachází před kořenem → ne- za3) urči koncovku (ta část slova, která se mění při skloňování nebo časování, 1. p. zalesněný,
2. p. bez zalesněného, 3. p. k zalesněnému…. → ý
4) urči příponu (jednoduše ta část slova, která „zbyde“, nachází se za kořenem → něn)
5) kořen je součástí slova vždy, předpona, přípona a koncovka ve slově být nemusí
předpona

kořen (určuj první)

přípona

koncovka

nezalesněný

ne- za-

les

něn

ý

noha

-

noh

-

a

nezamrznutá
nahlášenou
kamenitými
napíšeme
nevykopeš

