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ROZDELENÍ HLÁSEK

. Hláslty dětíme na §amohtásky a §ouhláslcy.

. Samohláslcy jsou hlá§ky, které mohou tvofit slabiku. Dělíme je na:

a) samohlásky krátkéi a, e, i, o, ll,

b) samohlásky dlouhé: ó, é, í, ó, ú,

3"ffiilÍH, 7,";ilnisujeme dvěma písmen y: i t Y,í l ý, ú l ů.

. §ouhláslry jsou všechny ostatní hláslcy. Dále je dělíme na:

a) tvrdé: h, ch, k, í, d, t, n;

b) někké: ž,š, 4 ř, c, j, ď, ť, ň;

c) oboJetné: brír l, fr, p, §, ý, Z,

Illásku ,dlouhé u., píšeme dvojím způsobeín:

a) Na zaéátkuslova píšeme ú (úkol),

.b) Uvnitř a na konci slova píšeme ft (hůl, domů)

Které slovo do řady nepatří? Proč?

důl-kůl-úl-vůl-půl
úpal - únor - útok - smůla - únava

Barunka _ Maruška _ Lukáš _ Vochomůrka _ Luděk

Hy, chy,

Po souhláskách h, ch, k, r, d, t, n se píše y, ý.
ky, ry, dy, ty, ny

píšeme vždy
Souhlásky h, ch, lr, r, d, t, n jsou twdé souhláslry) s tvrdým

?t4

. Po souhlaskách ž,š, č, ř, c, i, ď, t', ň se píše io í.

Ž,š,č, ř, G, j, ď,ť,ň jsou měkké souhláslry.
. Měkké i znněkčuje předchozísouhláskuo proto

vyslovujeme íďi, ťi, ňil,píšeme a|e di, ti, ni-

L.Ll, sl, cl, n,
ci, ji, di, ti, ni
pišeme vždy



ó?A KOU A'tý t'
Podstatná jména jsou nárvy osob, zvířat a věcí. Např.: p€s,

maminka, dům.

Gď

"/2i

MŮžeme na ně ukázat slovy ten, ta, to. i

názvy zvířat:

ná,rvy věcí:

§lovesa jsou §lova, která nám říkají, co osoby,wÍÍataa věci dělají 
i

nebo co §e s nimi děje. Např.: psát, štěltal, svítí, rozluetla. 
,,

' 2. Řixelte podle vzoru, co uvedené osoby, nířata a věci dělají nebo

co §e s nimi děje. K jakému slovnímu druhu patří doPlněná slova?

l. a) Ríkejte nahlas pod

názvyosob:fi 
Ť

statná jména znázorněná na obrázcích.

&
ťI*
ílzor:

zpěvák zpivó



PsAr.IÍ s o uHrÁsEK UPRosrŘBo
ANAKONCI SLOV

/l
a"A/zOťA /Y / "/3

Uprostřed nebo na konci některých slov jsou souhlásky, které

jinak píšeme a jinak slyšíme i vyslovujeme. Taková slova si musÍ-

me říct v jiném tvaru, abychom poznali, jak je napsat.

Např.: tvaroh _ bez tvarohu, vlaštovka - mnoho vlaŠtovek. (Ve slově,

kteqim pravopis zdůvodníme, musí býtvždy za hledanou souhlás-

kou samohláska - tvarohu)

I r. Doptňte souhlásku podte odůvodnění. Nejprve vyberte sPoleČně.

óá_, bez čápa (dva čáp)

holu_, bez holuba (hejno holubů)

krmí_ko, bez krmítek (mnoho krmítek)

hra_, bez hradu (mnoho hradů)

pouš_, bez pouště (mnoho pouští)

lo_, bez lodi (lodě)

fotogra_, b e z fo to grafa (k foto grafim)

p/b

i tta

t@
ffi} kone_, bez konve (mnoho konví)

dopi_, bez dopisu (hodně dopisů)

mtá_, bez mranl (mraztk)

,í:T-:*: *1, mu_ka, muší bzukot (hodně mušek)
i šlž j\****-" mří ka, bez mřížek (mólo mříží)

oře_, bez ořechů (ořechy)

tvaro_, bez tvarohu (dva tvarohy)

2. Říkelte co nejvíc tvarů slov.

Yzor: dub - na dubu, pod dubem, duby, doubek,

tgil

ch/h

,Ť

holub, hrad, lod', píovaz, muž, práh, mrkev, chléb, dráp, koš, lev


