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Anotace: Prezentace  upevňuje vědomosti o rozvíjejících větných členech, jaký je rozdíl 
mezi nimi a základními větnými členy. Žák se umí ptát na rozvíjející i základní větné 
členy, ví, na kom závisí předmět, přívlastek a příslovečné určení a jakými slovními 
druhy mohou být. 
Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 

 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ 
ČLENY 

 
- OPŮKOVÁNÍ VŠECH 

DRUHĲ - 
 



ZÁKLŮDNÍ Ů ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ 
ČLENY 

• Co to jsou větné členy? 

 

• Jaké znáš základní a rozvíjející větné členy? 

 

• Jaký je rozdíl mezi základními a rozvíjejícími 
větnými členy? 

 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

Které větné členy závisejí na slovesu ( ději Ě 
- uveď příklad: 
• Pt: jdu s kamarádem       PU: jdu za kamarádem 

 

Který větný člen závisí na podstatném jméně? 

- uveď příklad:  
• PK: krutý příběh               příběh krutosti 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

ZÁKLADNÍ Podmět 
Přísudek 

ROZVÍJEJÍCÍ Přívlastek 

Předmět 
Příslovečná určení místa 

času 

zpĳsobu 

míry 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

Napiš větu podle schématu: 

 

• Pks  Po  Puč  Př  Pks  Pum. 

 

• Puz  Př  Pks  Pt  Pum   Pkn. 

 

• Po  Př  Pks  Pum Pks  Pt. 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

Ve větách najdi 1 Pt, Pks,Pkn, Pum, Puč, Puz, Pu 
míry: 

 

• Jana překvapila své rodiče. Z dálky jsme 
slyšeli povely jezdců. Z bytu bylo slyšet velmi 
svižnou hudbu. V létě se u mě dostavuje 
alergie na pyl. Tváří se uraženě. 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

Urči druh větného členu u vyznačených slov: 
• Pozorovali jsme přírodu s velkým zájmem. 

• Dveře na dvĳr byly otevřené. 
• Odpoledne nám bylo chladno. 

• Cesta vedla do lesa. 

• Krajina je všem známá. 

• Nikdo ho tam neviděl. 



 

• 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 

• Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 
Vlastimil Styblík, nakladatelství Fortuna Praha, 1992 

 


