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Předpony

s/se, z/ze, vz



Předpony s/se, z/ze, vz – pravidla psaní

1. Podle směru

s/se – shora dolů

př: shlédnout, seskočit

vz – směr nahoru

př: vzhlédnout, vztyčit

s/se – směr dohromady

př: sbít budku, sesypat

2. Změna stavu

z/ze – něco bylo a je to jinak př: zčervenat, zhlédnout film

s/se – směr z povrchu pryč

př: smazat tabuli, 
setřít prach



Doplň správně slovesa k jednotlivým obrázkům:

lít, bít, jednat, hlédnout, mazat, motatNápověda:

smazat x zmazat sjednat x zjednat sbít x zbít

smotat x zmotat

slít x zlít

shlédnout x zhlédnout



tyčit vlajku, tisknout tlačítko, měnit peníze, měnit  
účes,      sílit zvuk, zelenat závistí, barvit se do červena,
plál oheň , krotit šelmu, hodit ze schodů, slábnout, 
pamatovat se včas, šedivět starostmi, sypat do jedné 
mísy, zobat zrní, táhnout roletu, táhnout ruku na 
dítě,     čítat čísla, mlátit sourozence,     trávit oběd,       
hlédnout film,         hlédnout na zem,     bít psí boudu,      
hořet na popel,        trávit letní dovolenou,      červenat jako 
rak, nenech to      plesnivět,      trouchnivělý dům,

vz s s z
ze ze z

vz z s ze
vz ze se

K daným slovesům připojte podle smyslu předpony s-, z-, vz-.
Proč k některým slovesům připojujeme předpony se-, ze-?

se s vz 
s z z

z s s 
s s z

z z

Předpony s/se, z/ze, vz - cvičení



sedřít – zedřít se sjednat – zjednat slítat – vzlítat

slít – zlít

smazat – zmazat

směna – změna

smotat – zmotat

sválet – zválet

svolat – zvolat

svolit – zvolit

svrhnout – zvrhnout sběh – zběh

sběhlý – zběhlý sbíhat – zbíhat

sběhnout se – zběhnout se

sbít – zbít

shlédnout – zhlédnout

shlížet – vzhlížet 

skopat – zkopat

skosit – zkosit

skout – zkout

skrucovat – zkrucovat

správa – zpráva

stěžovat – ztěžovat strhat - ztrhat

stvrdit – ztvrditsužovat - zužovat

Ke slovům uveď jejich význam:




