
Přečti pozorně celou prezentaci.

Do sešitu si udělej zápis. Zapisuj pouze ty stránky, které jsou 

označeny slovem zápis.

Každý úkol má na další stránce řešení. 

Zkus nejprve samostatně, pak zkontroluj.



Nikdo nikdy nezahlédl nic tak neuvěřitelně 

neobvyklého a ne každý to umí ocenit.



ZÁPOR

a) větný - popírá platnost celé věty

- záporka ne- u slovesa v přísudku

b)  členský -popírá platnost části věty

- záporka ne- stojí samostatně

Ten dopis nedostal.

Nepracuje večer.

To není pravda.

Stalo se to ne mou vinou. 

Ne vždy tomu rozuměl.

1. mluvnický

zápis



ZÁPOR

2. slovní = záporná slova, slova s předponou ne-/ni-

nepřítel, nekuřák, nikdo, neslušný, nezdravit

Někdy už ani slovo bez záporky ne- neexistuje:

nenasyta 

nemotora

nevrlý

nešťastník

neděle

neplecha

nemluvně

zápis



VĚTNÝ + SLOVNÍ ZÁPOR = ZRUŠENÍ ZÁPORU

- a - = +

Není nehezká. 

Není to nezajímavé.

Neříkám ne. 

Nejsem nevděčný.

= Je hezká.

= Je to zajímavé.

= Říkám ano.

= Jsem vděčný.

zápis



Popíráme-li všechny možné případy, 

používáme současně

větný zápor a záporná zájmena a příslovce.

Místo výrazů a, i, také používáme výraz ani.

Nikdo to neřekl.

Jana ani Petr tam nepojedou.

Nic jsem nepřinesla. 



V UVEDENÝCH VĚTÁCH UŽIJTE ZÁPOR

a)  větný

b) členský

1) Hned odpověděl.

2) Pokaždé se mi to líbilo. 

3) Všemu jsme rozuměli.

4) Ve všem s tebou souhlasím.

5) Vždy chodí včas.

Hned neodpověděl. 

Ne hned odpověděl.

Nikdy se mi to nelíbilo.

Ne pokaždé se mi to líbilo. 

Ničemu jsme nerozuměli.

Ne všemu jsme rozuměli.

V ničem s tebou nesouhlasím.

Ne ve všem s tebou souhlasím.

Nikdy nechodí včas.

Ne vždy chodí včas.



Nikdo nikdy nezahlédl nic tak neuvěřitelně 

neobvyklého a ne každý to umí ocenit.

Urči druhy všech záporů:

nikdo

nikdy

nezahlédl

nic

neuvěřitelně

neobvyklého

ne každý



Nikdo nikdy nezahlédl nic tak neuvěřitelně 

neobvyklého a ne každý to umí ocenit.

Řešení:

nikdo

nikdy

nezahlédl

nic

neuvěřitelně

neobvyklého

ne každý

slovní

slovní

větný

slovní

slovní

slovní

členský



nestálý

neposedný

negramotný

nevlastní

nezbedný

neupřímný

nedávný

nejapný

nenasytný

negativní

neforemný

K uvedeným slovům se záporkou ne- vytvoř kladná slova 

opačného významu:



nestálý

neposedný

negramotný

nevlastní

nezbedný

neupřímný

nedávný

nejapný

nenasytný

negativní

neforemný

Řešení:

stálý

klidný

gramotný

vlastní

hodný

upřímný

dávný

chytrý, inteligentní

skromný

pozitivní

úhledný, pěkně tvarovaný



Dva zápory, jeden, nebo žádný?

Do které skupiny patříte?

Julian Tuwim:

Existují čtyři druhy lidí:

1. Ti, co nevědí, že nevědí, jsou hlupáci, střez se jich.

2. Ti, co nevědí, ale vědí, že nevědí, jsou prosťáčci, pouč je.

3. Ti, co vědí, a nevědí, že vědí, jsou spáči, probuď je.

4. Ti, co vědí – a vědí, že vědí – jsou moudří lidé, za těmi jdi.


