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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ II 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Český jazyk II, 2. ročník 

Sada číslo: D–10 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_D–10–01 

Název vzdělávacího materiálu: 
Pravopis: Předložky s/se, z/ze a předpony s-/se-
z-/ze-, vz-/vze- 

Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Mgr. Martina Hulvová 

PRAVOPIS 

PŘEDLOŽKY S/SE, Z/ZE 

PŘEDPONY S-/SE-, Z-/ZE-, VZ-/VZE- 

Předložky s/se, z/ze 

z, ze  

ve spojení s 2. pádem 

dům z cihel 

vyhlédl z okna 

šel ze školy 

s, se 

ve spojení se 7. pádem 

mluví se mnou 

udělal to s radostí  

přiletěl s kamarádem 

 

Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- 

s-/se- 

a/ směr dohromady 
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stočit se do klubíčka 

svážet zboží do skladu 

b/ z povrchu pryč 

smazat tabuli 

déšť smyl stopy 

c/ směr dolů 

slezl dolů ze stromu 

spadl na zem 

 

z-/ze- 

a/ změna stavu 

listí zežloutlo 

řeka se zbarvila 

b/ dokončení děje 

větev se zlomila 

film nás zklamal 

 

vz-/vze- 

směr vzhůru 

letadlo vzlétlo 

vztyčili vlajku 

PAMATUJ 

Píšeme: strávit, strava, spotřebovat, skončit, stmívat se, strhnout, způsobit, zpívat, zpěv, zkoušet 

Dvojice slov, které se liší významem 

zpráva – správa 

/zpráva novinová – správa vojenská, lesní/ 

zběh – sběh 

/vojenský zběh – sběh lidí na náměstí/ 

ztěžovat – stěžovat 

/ztěžovat někomu práci – stěžovat si na někoho/ 

zužovat – sužovat 
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/zužovat kalhoty – vedra nás sužovala/ 

zbít – sbít 

/zbít kamaráda – sbít prkna k sobě/ 

zhlédnout – shlédnout 

/zhlédnout film – shlédnout z věže dolů/ 

ztrhat – strhat 

/ztrhat se prací – strhnout plakát z nástěnky/ 

zjednat – sjednat 

/zjednat pořádek – sjednat mír/ 

zlézat – slézat 

/zlézat hory – slézat dolů z kopce/ 

zmazat – smazat 

/zmazané dítě – smazat tabuli/ 

změnit – směnit 

/změnit adresu – směnit peníze/ 

zmotat – smotat 

/zmotat písemku – smotat plachty/ 

zvolit – svolit 

/zvolit prezidenta – svolil mu jít do kina/ 

PRAKTICKÉ CVIČENÍ 

DOPLŇTE S/SE, Z/ZE, VZ/VZE 

děti se __hromáždily 

__pěvavý pták 

__bírka známek 

__vinuli plachty 

__trouchnivělý pařez 

ne__těžuj si 

pěvecký __bor 

jablka __červivěla a __hnila 

vojenský __běh 

podej mi o tobě __právu 

vlaštovka __létla 
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__běh dětí před školou 

__vedl kládu 

__mazaná tabule 

__tyčená vlajka 

__váděl ji 

tulipán __vadl 

__působil velkou škodu 

byl __proštěn viny 

__pojka auta 

__pustila ho z očí 

navštívil vojenskou __právu 

dívka __červenala 

__volil k prodeji bytu 

dům __hořel 

__mýlil se 

musíš to __tvrdit podpisem 

__kamarádila se __ chlapcem 

představení __končilo  

vrátil se __ Polska 


