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PRAVOPIS - zdvojené souhlásky
-nnDvě písmena n píšeme u přídavných jmen tvořených koncovkami -ní nebo -ný, jejichž kořen
je zakončen na -n.
ráno - ranní
den - denní
slunce - slunný
Pozor! Slovo raný (brzký) píšeme s jedním n.
Jedno n píšeme u přídavných jmen odvozených od zvířat a tvořených koncovkou -í.
jelen - jelení
slon - sloní
Dále píšeme s jedním n podstatná jména zakončená na -ík, -ina, -ice.
den - deník
cena - cenina
slon - slonice

-jjDvě písmena j píšeme u třetího stupně přídavných jmen a příslovcí, která začínají na j-.
nej + jednodušší - nejjednodušší
nej + jemně - nejjemněji

-ddDvě písmena d píšeme u slov začínajících na d- a tvořených předponami nad-, pod- nebo -od.
pod + daný - poddaný
od + dálka - oddálit

-kkDvě písmena k píšeme ve slově měkký.

-zzDvě písmena z píšeme u slov začínajících na z- a tvořených předponami bez- nebo roz-.

roz + zlobit - rozzlobit
bez + zub - bezzubý

-ššDvě písmena š píšeme u přídavných jmen ve 2. a 3. stupni zakončených na -chý.
plachý - plašší - nejplašší
hluchý - hlušší - nejhlušší
Dále píšeme dvě š u slov vyšší a nejvyšší.

Cvičení

1. Psaní _n-, -nnKu--í kožich, nevi--ost, dře--é schody, vo--é oleje, nestra--ý názor, ra--é zkušenosti, nový --ík,
příjemná
povi--ost, manipulace s c--ými informacemi, ochra--é pomůcky, v hlubi--ých dolech, povi--é
očkování,
týde--í pobyt, se--á rýma.
Pohosti--í rodiče, píše de--ík, de--í světlo, kroca--í hudrování, varha--í koncert, on je nevi--en,
povi--á
účast, oke--í tabulka, ce--é šperky, ra--í ptáče, sti--ý les, ce--ík elektroniky, ra--é brambory,
kame--é
zábradlí, olověnné broky, šikovný kame--ík.
2. Zdvojené hlásky
Mě--ý chléb, de--í noviny, modr--ké oči, vra--í krákání, ne--asnější hvězda, králův po--aný,
rodi--ý dům,
ra--ý salát, plete--ý svetr, ro--lobený pes, sli--á žláza, ro--ářené oči, jedova--é houby, telefo--í
seznam,

jeho povi--ost, be--ubá babička, na českých vi--icích byla vysáze a francouzská vi--á réva.

Krkono--tí záchran--áři vyrazili na záchran--ou výpravu. Z kame--ého mostu jsme pozorovali
hvězdy na
ro--ářené obloze. S rados--í jsme se seznámili s dětmi z o--ílu lyžování. Vzrostlé stromy byly
skáce—y
a pařezy pak ztrouchnivěly. Dřevě--é trámy byly rozprodá--y a ze zbytku odpa--ového dřeva
jsem si sbil
bedý--ku.

