
Český jazyk – SpCh 8 

 

Zdvojené souhlásky 

 

 

Dvě n se píšou u přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, 

jejichž kořen končí na n nebo ň a ve slovech od nich odvozených: den – denní, okno – 

okenní, holeň – holenní, cena – cenný, cennost. 

Jedno n se píše u přídavných jmen odvozených příponou -í od jmen 

pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n: havraní, kuní, sloní. 

Jedno n se píše ve slovech odvozených příponami -ík, -ice, -ina, -ěný: 

 -ík: ceník, deník, 

 -ice: vinice, okenice, 

 -ina: pevnina, hodina, 

 -ěný: vlněný, hliněný, skleněný. 

Chytáky a těžké příklady: 

 ranní noviny, ale raný (ve smyslu časný) 

 vina, vinen, vinný, 

 víno, vinný hrozen, vinice, 

 panna, panenka, 

 Anna, Anička, 

 Jablonné nad Orlicí. 

 
 člověk, který něco provedl, je ……………………….. 

 - salát vypěstovaný brzy na jaře je …………………. 

 - na vinohradech pěstujeme …………………… révu 

 - když krásně svítí sluníčko, je …………………….den 

 - ráno je na trávě ………………………………………rosa 

 - výlet, který trvá celý den, je ………………………….. 

 - dům postavený z kamene je …………………………. 

 - lampa, která stojí na stole, je …………………………. 

 chodím do skautského ……………………………… 

 - kůň má na kopytě …………………………………….. 

 - každý král měl ……………………………………..  lid 

 

 



 jesky__í  medvěd         jele__   parohy,         

 nová  vi__ice                 koňská po__kova 

 byli__ý  čaj                     po__aná  ruka 

 po__aný  lid                   dřevě__á  hračka 

 skle__ěná  váza             slo__í  kly 

 ra__é  brambory            de__í  tisk 

 JJ – není jen zkratka pro jo, jo 

 Dvě písmena j napíšeme u třetího stupně přídavných jmen i příslovcí, která 

začínají na J: nejjednodušší, nejjemnější. 

 V Itálii je ta nejjemnější a nejlepší ovocná zmrzlina! 

Tohle je ten nejjednodušší způsob, jakým se dobereš k výsledku. Je 

zbytečné to dělat těžší. 

Nejjasnější světlo je z žárovek LED, vyzkoušejte je. Nebudete chtít už 

žádné jiné. 

 a)ne_krásnější na světě 

  b) ne_ižnější ostrovy 

  c) ne_důvěrnější kamarád  

 d) ne_asnější světlo 

  e) ne_ednodušší postup 

  f) ne_edovatý had  

 g) ne_istější řešení 

 

DD se také používá 

 Dvě písmena d píšeme u slov, která začínají na d a jsou tvořena 

předponami nad, pod a od: poddaný, oddaný, oddálit. 

 Pozvěte na oslavu i všechny poddané. Bude to velkolepé. 

Ten problém neoddaluj, nic se tím nevyřeší. 

Chce to mít jen oddané poddané! To je základ kralování. 

 
a)Voják byl povýšen na po_ůstojníka. 

 b) Tato porada je povi_á. 

 c) Sníh na jaře ro_tál a rampouchy se ro_pustily. 

 d) Závodníci potřebovali o_ech.  

e) Houbaři nesli proutě_é košíky. 

 f) Úkol jsme nesplnili, byl totiž ne_asný. 



Doplň: z/zz/zs 

ro…….uřit, ro……vítit, ro….sypat, vítě….tví, be…..ásadový, ro……ekat, ro….třídit,  ro……udek, ro……oudit, 

be……ubý, sle…..ký, ro…..táčet 

j/jj 

ne…..edovatá houba, ne…..asnější hvězda, ne….emnější látka, ne……ednodušší příklad 

d/dd/dt 

po….aní lidé, po…..rhnout, po…ůstojník, po….vázat, pře…..ucha, po…..aná ruka 

 n/nn 

de….í úkol, oke…..í tabule, lodní de….ík, kame….ý pomník, ce…..á známka, obratný kame….ík, povi….ý zápis, 

sti….ý kout, ra….í rosa, kole…í kloub, záko….ík práce  

luční ko….ík, rame….í kloub, nový ce….ík, či….ost, se…..á rýma, povi…..ý zápis, ra….ý středověk,  ra…é 

brambory, nestra….ý soudce, slu…..ý den, letní rovnode….ost, prokázaná nevi….a, ce…..ík, povi….é cvičení 

 


