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Slovotvorný základ 

 Najdi, co mají tato slova společného: 
 

rod   -   rodný   -   rodiště 

 

půl   -   půlka   -   půlit 
 

moře   -   mořský 



Slovotvorný základ 

 je základem pro vytvoření 
nového slova – přechází             
ze základového slova                 
na odvozené slovo. 

 

 Půlka ═  2 stejné části nějaké věci 
 Půlit ═ činnost, při které věc rozdělíme na 

                 2 části 
 

 



Přípona 

 Část, kterou bylo slovo vytvořeno, je 
přípona. Pomocí této přípony 
vytváříme slova s novým významem. 

 

 

 kov           kov - ář          kov - at 



Uvedˇ k odvozeným slovům 
slova základová: 

pole 

 

učitelka 

 

krásně 

 

květina 

 

cukrovat 



Předpona 

 Další možností, jak vytvořit nové 
slovo, je pomocí předpony. Obvykle 
se připojuje k celému slovu: 
 

 

jíst        do – jíst 

 

let        ná – let        vý - let 



Vyznač slovotvorný základ a 
urči, zda byla slova odvozena 

pomocí předpon a přípon: 
pradědeček 

 

opravit 

 

vydávat  

 

náčelník 



Co umíme: 

 Rozlišit slova základová a odvozená 

 Najít slovotvorný základ  

 Co je předpona a přípona 

 Co se stane se slovem, když ke slovu 
přidáme předponu nebo příponu 
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