Zdvojené souhlásky
Kde se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe:








u složených slov: půllitr, leccos, dvojjazyčný
při skloňování slov: neklamme, zlomme, racci
u slov s předponami od-, roz-, bez-, pod-, nej- apod. oddělení, rozzlobený,
bezzásahový, poddůstojník, nejjemnější
u odvozených slov, jejichž kořen či základové slovo má písmeno n před koncovkou a
přípona má tvar -ní nebo -ný: cenný (cen + přípona -ný), kamenný (kámen + přípona ný), týdenní (týden + přípona -ní)
u některých komparativů a superlativů: (ch  š, s  š): nejtišší, nejjednodušší,
nejvyšší
u posesivních adjektiv ženského rodu -čka (k  č): Aniččin

Pouze jedno n se píše tehdy, když:




jde o příponu:
-ík viník, deník, skleník -ina: cenina, pevnina, vina – ve smyslu podstatného jmén;
-ěný bavlněný, hliněný, skleněný; -ice vánice, vinice, dojnice
jde o přídavná jména odvozená od názvů zvířat (přidáváme jen příponu -í!): husí,
myší, klokaní, jelení, delfíní apod.

!!!
MĚKKÝ – ustálené pravidlo
ANNA (ale Anča, Anička), PANNA (ale panenský, několik panen), MĚKKÝ (ale
měkounký), POVINNOST (ale povinen, povinován)
RANNÍ (pošta), ale RANÝ (věk) – ve smyslu počáteční, časný

Zdvojené konsonanty

týden__í pobyt, slon__í kel, plamen__ý proslov, pohostin__é ubytování, chráněn__á
krajin__á oblast, záchran__á akce, dnes jsem byla ve škole zkoušen__á, lavin__ová oblast,
ran__é ovoce, telefon__í seznam, stin__é místo, bezejmen__ý hrdina, žena je vin__a z
podvodu, dívčí den__ík, ran__ý středověk, jelen__í parohy, ochran__é pomůcky, zadržený
vin__ík, nestran__ý názor, obarven__é vlasy, výkon__ostní sport, vin__á réva. stehen__í
kost, rozsvícen__ý stromeček, von__é oleje, slun__é pobřeží, klokan__í mládě, telefon__í
budka, ran__é brambory, ran__í noviny, cen__é informace, dřevěn__é schody, kun__í doupě,
postranní záměr, dítě bylo nevin__o, rutin__í zaměstnání, splnit povin__ost, havran__í brko,
korun__í princ, monotón__í hlas, hliněn__ý dům, oken__í žaluzie, řídit se dan__ými pravidly,
všestran__ý rozvoj, slun__á pláž, špatně zahran__ý zápas, vlněn__ý svetr, vin__ý střik,
sen__á rýma, tato přednáška je povin__á, všestran__ý člověk

kamen__ý obchod, ochran__ý potah, celoden__í výlet, nej__asnější hvězda, nej__asnější
pravidlo, nejvyš__í hora, od_aný manžel, podan__á žádost, podan__ý lid, den__í světlo,
nočn__í tramvaj, odpoedn__í procházka

měk__ý materiál, bezejmen__ý muž, rac__i žijí ve vodě, je plaš__í než její bratr, jednoduš__í
úkol, namalovat zátiš__í, fotbalový od__íl, češ__tí hokejisté, babič__iny brýle, nejtiš__í
člověk, roz__lobený učitel, nejhluš__í stařec, měk__oučký polštíř, nemocniční od__ělení,
konečně si od__echnout, rac__i přeletěli přes moře, rac__i lezou pozpátku, pevnějš__í
materiál, nepod__ávat se tomu, od__olávat pokušení, roz__uřit se, vyš__í plat, kukač__í
mládě, v pec__e, nej__ízlivější člověk, bez__ubá babička, roz__ářit někomu oči, uvědom__e
si ten problém, půl__itr piva, černoš__tí chpapci, měk__čí pečivo, od__álit zkoušku,
nej__asnější barva, suš__í klima, nej__edovaté látky, pod__ůstojník, lec__os si vymýšlí,
nej__edovatá látka, tetič__iny narozeniny, nej__edovatější houba, bez__trátová investice,

Pan__í učitelka tvrdila, že každý od__aný biolog je nej__istěji opič__í muž. Bohužel její slova
slyšel učitel biologie, pan Jan Bez__ubý. Roz__lobený vtrhl do třídy a monotón__ím hlasem
začal kritizovat její slova: „Lec__os jsem kdy slyšel, ale neslyšel jsem takto mluvit učitelku
dějepisn__ých věd!" Paní učitelka An__a Měk__á odsekla: „Učím dějepis, nikoli dějepisn__é
vědy, pane Bez__emek! „Jmenuji se Bez__ubý! Takto se hádali před třídou nevin__ých
studentů. Učitel po chvilce: „Kolegyně, toto je bezcen__á hádka. Potom na sebe mrkli
modro__kýma očima a odešli.

Na českých vin__icích byla vysázen__a francouzská vin__á réva. Krkonoš__tí záchranáři
vyrazili na záchran__ou výpravu. Z kamen__ého mostu jsme pozorovali hvězdy na roz__ářené
obloze. S radostí jsme se seznámili s dětmi z od__ílu lyžování. Vzrostlé stromy byly skácen__y
a pařezy pak ztrouchnivěly. Dřevěn__é trámy byly rozprodán__y a ze zbytku odpad__ového
dřeva jsem si sbil bedýn__ku.

