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1) Použij slovo stavení a hra ve vĜtĜ jednou 
ve významu konkrétním a pak ve významu 
abstraktním ( za každou vĜtou napiš označení  K 
nebo  A ). 

2) RozdĜl následující podst. jména do tįí 
sloupců na jména pomnožnáě hromadná a 
látková ( pozorě nĜkterá jména nepatįí ani 
do jedné skupiny ): 

d ívíě prádloě nohaviceě p íslovíě 
neštoviceě vodaě zádaě botyě 

prázdninyě k ovíě nám stí 



3) Najdi ve vĜtách pįídavná jména a urči     
u nich druh:  

Hrabaví ptáci pot ebují velký výb h. 
Nerudovy dopisy vydali vloni. Cítím se 

zdravý. Kup mi psí žrádlo. Ryzí zlato zdražilo. 
Všechno zboží je prodané. Zajdi k Novákovi 
a p ines Jirkovo kolo. P ijeli Eliščini p íbuzní. 

 

3) Vyber z pįedchozích pįídavných jmen 
takováě z kterých můžeš vytvoįit jmenné 
tvary a napiš je v tomto jmenném tvaru. 
 



5) Vyjmenuj druhy zájmen. 

 

6) Napišě jaké vzory mají zájmena. 

 

7) Vyjmenuj bezrodá zájmena. 

 

8) Vyjmenuj druhy číslovek a jak se na nĜ 
ptáme? 

 

9)Napišě podle jakého vzoru se skloňují tyto 
číslovky: jeden, jedna, jedno,    dva, oba,   
t iě čty iě    p t – devadesát dev tě  1OOě 1000 



- Každé plnovýznamové slovo, 
které vstoupí do vĜty, získává v ní 

svou funkci. Tak se slovo stává 
vĜtným členem. 

 

- NĜkteré vĜtné členy jsou 
nezbytné, základníě nĜkteré jsou 

doplňujícíě rozvíjející. 



 

Co podle vás musí mít vĜtaě abychom 
mohli mluvit o vĜtĜř ( Který slovní 
druh? ) 

Kolik slov musí mít vĜtař Je na to 
nĜjaké pravidloř 

Které slovní druhy tvoįí základ vĜtyř 

 

 



 

 

Základní vĜtné členy jsou: 
 

PODM T   a   P ÍSUDEK 



 Uhodniě která slova jsou základem vĜtyě 
tedy základními vĜtnými členy: 

 

 

Malý kluk rychle pobíhal po rozkvetlé 
louce. 



PodmĜt a pįísudek mohou doplňovat 
rozvíjející vĜtné členy. Jsou to: 
 

PĮEDMěT 

PĮÍSLOVEČNÉ URČENÍ 
PĮÍVLASTEK 

DOPLNěK 



• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. 
Mgr. Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání 
první 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých 
gymnázií. Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník 
víceletých gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. 
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. 
Mareš, V. Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 

 


