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Čeština  spisovná a nespisovná

� Při vyjadřování na veřejnosti ( škola, 
úřady) a při psaní dopisů užíváme češtinu 
spisovnou, dodržujeme pravidla spisovné 
řeči a používáme slova spisovná.             
( V mluvených projevech se mohou někdy 
vyskytnout i hovorová spisovná slova –
např. panelák, obývák, polívka…)



Čeština spisovná a nespisovná

� V rozhovorech s kamarády nebo v rodině 
se vždy nesetkáváme se spisovnou 
češtinou, užíváme i slova nespisovná         
( furt, ségra,…).

� V kultivovaném projevu se těmto slovům 
snažíme vyhnout!



Nahraď slova nespisovná spisovnými:

Vezmi si průkajdu, pojedeme 
autobákem. Viděls ten auťák, co tady 
profrndil ? Nemůžu najít svoje fusekle. 
Půjdeš na koupák ? Táta je furt v 
rachotě. Ségra dostala kouli do 
žákajdy. Pojď si ven začutat mičudou ! 
Včera jsem sebou sekla na zem.



Řešení:

Vezmi si průkazku, pojedeme 
autobusem. Viděls to auto, co tady 
projelo ? Nemůžu najít svoje ponožky. 
Půjdeš na koupaliště ? Táta je stále v 
práci. Sestra dostala pětku do 
žákovské knížky. Pojď si ven zakopat 
míčem ! Včera jsem upadla na zem.



Slova mohou být citově zabarvená

LICHOTIVÁ ( mazlivá ) –
spinkat, peřinka, pejsek, ….

HANLIVÁ – psisko, barabizna

POZOR NA SLOVA VULGÁRNÍ = HRUBÁ, 
SPROSTÁ, NADÁVKY!!! �



Roztřiď slova podle  citového zabarvení do 
následující tabulky:

LICHOTIVÁ HANLIVÁ BEZ 
CITOVÉHO 
ZABARVENÍ

MAMINEČKA PEJSÁNEK RÝMA ČOKL MOUKA

ULICE HRUŠKA BARABIZNA OVEČKA DŮM

ŽENA ŽENSKÁ SNÍH OKNO OČIČKA



Správné řešení:

LICHOTIVÁ HANLIVÁ BEZ 
CITOVÉHO 
ZABARVENÍ

maminečka čokl rýma
pejsánek barabizna mouka, sníh
ovečka ženská ulice, okno
očička hruška, dům



Převeď větu pana učitele do spisovné češtiny – zapiš ji 
do sešitu:

� Jestli se nezačnete pořádně biflovat, 
podusím  vás u tabule a nasázím 
vám sardele do žákajdy!

� Jestli se nezačnete pořádně učit, 
vyzkouším vás u tabule a dám vám 
pětky do žákovské knížky!



Prameny:

� http://www.obrazky.cz
� Obrázky klipart
� H. Muhlhauserová - Český jazyk pro 4. ročník ( Nová škola Brno 2005)
� J. Kosová – Český jazyk pro  3. ročník základní školy ( Fraus 2009)




