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Pravopis v češtině
Milí mladí přátelé,
společně s myšákem se budeme snažit prokousat úskalími českého
pravopisu; něco vyložíme, jiné procvičíme a ostatní si jen zopakujeme
z prvního stupně, prostě nečeká nás jenom práce, ale také zábava a
na konci z vás budou borci vítězící nad pravopisnými hlavolamy nebo
snad hlavo lami?

Nejdříve se vrhneme na měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, které si
tradičně spojujeme s psaním ííííííííííííí nebo ýýýýýýýýýý. Slyšíte to
krásné pištěníčko?! Teď určitě utekl i ten největší kočičák!

Teď chvíli vážně:
V češtině rozeznáváme tvrdé hlásky h, ch, k, r, d, t, n, a po nich
zákonitě píšeme y.
Po měkkých hláskách ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň píšeme i.
Existují i výjimky například lyrika, nebo cyklista, nebo tácy, také
oblíbené kecy, traktorista – to aby nebyl život tak jednoduchý.

Zkusíme si jedno krátké cvičení pro pokročilé…
1. Doplňte i,í nebo y,ý:
K__logram, ž__vot, ch__chotán__, š__je, pr__mit__vn__, č__lý,
tr__skáč, tr__ko, mik__na, n__n__, pian__sta, n__kd__, papr__ka,
Kr__stýna, ř__d__č, c__klista, ten__s, d__ně, tch__ně, kr__t__ka,
t__povat, d__ktát

2. Znáš význam všech slov?

3. Dokážeš říci rozdíl mezi slovy: a) šije a šíje
b) tip a typ ?

4. Spoj dvojice slov, která spolu souvisejí, a místo otazníku doplň
slovo, které tam patří:
Životní
Cizí
Široký
Kyselý
Příčinný
Pohybový
Chybějící
Čistý

kyselost
chyba
pohyb
cizinec
čistota
?
šíře
příčina

A teď správné řešení:
1.
Kilogram, život, chichotání, šíje, primitivní, čilý, tryskáč, triko,
mikina, nyní, pianista, nikdy, paprika, Kristýna, řidič, cyklista, tenis,
dýně, tchýně, kritika, tipovat, diktát

3. a) šije - sloveso a šíje = krk – podstatné jméno
b) tip= předpovídání a typ=objekt s určitými znaky

4.
Životní
Cizí
Široký
Kyselý
Příčinný
Pohybový
Chybějící
Čistý

kyselost
chyba
pohyb
cizinec
čistota
život
šíře
příčina

