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• Anotace: Prezentace seznamuje žáky se správným používáním předpon s-, se-, z-, ze- a jak 
mění význam slova. U předložek  s, se, z, ze se žáci seznámí, v jakých pádech je musí použít. 
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1) PŘEDPONY:      
S- / SE-,    Z- / ZE,    VZ- / VZE-   

2) PŘEDLOŽKY:           
S / SE,    Z / ZE  



1/ PŘEDPONA  S-, SE-  

• dohromady:  s-  ( svážet, 
sbor, shromáždění ) 

 

• pryč: s-  ( smýt, stékat, 
seškrábat ) 

 

• dolů:  s-   ( spadnout, 
seskočit, slézt ) 

 



1) PŘEDPONA  VZ-  

 

 

 

 

• vzhůru:  ( vzpažit, 
vzlétnout, vzklíčit ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) PŘEDPONA  Z-, 
ZE- 
• ztichnout, 

zkrátit,    
zkřivit 

 

• zesílit,                
zpevnit 

• - dokončení 
děje: 

 

 

• stát se 
nějakým: 



SHRNUTÍ : PŘEDPONY           
S-,   Z-,   VZ- 

sbírat, svážet 

slézt, spadnout 

smazat, seškrábat 

 

zklamat, zlomit 

zhnědnout, 
zpevnit 

 

vztyčit, vzlétnout 

 

s- směr dohromady 

               dolů 
               pryč        
 

z-          dokončení děje 

              stát se nějakým 
 

vz-       vzhůru 

 



PAMATUJ: 

    Z- 

 

•          ZPŮSOBIT 

            ZPÍVAT 

            ZPĚV 

            ZKOUŠET 

S- 

 

•    STRÁVIT,  STRAVA 

      SPOTŘEBOVAT 

      SKONČIT 

      STMÍVAT SE 

      STRHNOUT 



SLOVA POUŽIJ VE VĚTÁCH TAK, ABY 
BYL JASNÝ VÝZNAMOVÝ ROZDÍL MEZI 

NIMI: 

 

1  směnit  -  změnit 

2) správa  -  zpráva 

3  sběh  -  zběh 

4) shlédnout  -  zhlédnout  -  vzhlédnout 

5  stěžovat si  -  ztěžovat 

6) svrhnout  -  zvrhnout 



PŘEDLOŽKY 
S     Z 

      

   7. pád:    s/se:                           2. pád:    z/ze: 

 

hra se spolužáky                               příchod z hřiště  
dívka s květinou                               nahrávka z divadla 

vysvědčení s vyznamenáním       vstaň z postele               



CO VÍM O PSANÍ PŘEDPON:  
S-,Z-, VZ-  A PŘEDLOŽEK: S, Z: 

-    Podle čeho se řídí psaní předpon s-, z-, vz- ? 

Řídí se významem  s-: směr dohromady, dolů, pryč 

                                       z-: dokončení dějě, stát se  

                                             nějakým 

                                       vz-: směr vzhůru 

-    Podle čeho se řídí psaní předložek s, z ? 

Řídí se podle pádu: s: 7. pád     

                                      z: 2. pád 
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