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Všechny Vás moc zdravím      ,  

doufám, že se máte dobře a už se těšíte do školy. V připravených úkolech se ukáže, jak jste 

dávali v minulých hodinách pozor a kolik si toho pamatuje      . Připravila jsem si pro Vás 

OPAKOVÁNÍ VĚTY JEDNODUCHÉ a SOUVĚTÍ a všechno s tím spojené. Začneme od 

úplného začátku až po složitější úkoly.  

       Ať se Vám daří při plnění úkolů       

                 Pracujte se sešitem teorie a úkoly napište do školního sešitu. 

➢ VĚTY JEDNOČLENNÉ, DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY 
 

Úkol č. 1: Rozlište věty jednočlenné (má pouze přísudek), dvojčlenné (má podmět i přísudek) 

a větné ekvivalenty:  

Všechno se blýskalo čistotou. __ V dálce se ozývalo štěkání psů. __ Výborné! __ Půjdeme se 

koupat. __ Bylo po prázdninách. __ Vystupovat! __ Ochladilo se počátkem listopadu. __ 

Stmívá se. __ Maminky četly dětem pohádky. __ Zahřmělo. __ Veselé Velikonoce! __  

 

➢ VĚTNÉ ČLENY 

Zopakujte si všechno, co víme o větných členech.  

- Základní – podmět, přísudek 

- Rozvíjející – předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk… 

 

Úkol č. 2: Určete ve větách větné členy. (zkratky větných členů nadepište nad slovo). 

Jednotlivé věty zapište pomocí grafu. Vzpomínáte si? 

Radek je velmi chytrý chlapec. Bratr se vrátil ze závodů jako vítěz. Poslední závodník proběhl 

cílem. V jeho přítomnosti se cítím velmi dobře. Chtěl mi to rychle říct. Na radu lékaře začal 

pravidelně cvičit. Usedáme ke svátečně prostřenému stolu.  

 

➢ VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ 

 
Zápis do sešitu teorie:  

   

VĚTA JEDNODUCHÁ – vyjadřuje jedno jednoduchou myšlenku 

- je v ní JEDNA základní skladební dvojice (nebo základní 

      člen ve větě jednočlenné 

   SOUVĚTÍ – nejméně dvě základné skladební dvojice 

                                 

 

Úkol č. 3: Rozlište větu jednoduchou (J) a souvětí (S). V souvětí určete počet vět. Nejdříve 

vyhledejte základní skladební dvojici: 



Teď to bylo docela jiné. _ Děti se tulily ke stařence jako kuřata ke kvočně a ani nedutaly. __ 

Zaujalo je totiž vyprávění o tom, proč je země porostlá nejen hebkou a nízkou trávou, ale i 

vysokými stromy. __ To prý jednou mocný Manitu zatoužil pohladit květy pohladit květy 

tančící ve vánku na štíhlých stvolech rostlin. __ Ale ať se vykláněl z oblak sebevíc, nemohl na 

ně dosáhnout. __ Stařenka dovedla krásně vyprávět. __  

 

➢ VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ 

Zápis do sešitu teorie:  

   

VĚTA VEDLEJŠÍ – je mluvnicky závislá na větě hlavní  

                                 - odděluje se čárkou 

                                  - bývá připojena: vztažnými zájmeny (kdo, co…) 

                                                               příslovci (kde, kam, …) 

                                                               spojkami podřadicími (že, jestliže, protože, ...) 

                                                               číslovkami (kolik, …) 

   VĚTA HLAVNÍ – mluvnicky nezávisí na jiné větě 

                                 

Úkol č. 4: Určete větu hlavní a vedlejší: 

Všichni chtěli slyšet, jak jsou výborní. Utekl, protože měl strach. Nevěděl, že se mi líbí. Kdo 

tam nepůjde, připraví se o hodně. Měla místo, kam se schovávala, jestli chtěla být sama. Obličej 

byl, jako byste ho vystřihli z plakátu. Výstava bude prodloužena, aby se dostalo na všechny 

zájemce. Dějepis nás učí, že města byla zakládána v době, kdy vznikla řemesla a obchod.  

 

Úkol č. 5: Najděte vedlejší a hlavní větu. Určete druh vedlejší věty:  

1. Když se uzdravil, uspořádal velkou oslavu. _______________ 

2. Budeš-li se více snažit, výsledky se určitě dostaví. ___________ 

3. Udělej tu prezentaci tak, jak jsem ti poradil. _________ 

4. Zajeď si někam, kde budeš mít čas přemýšlet. __________ 

5. Zeptala se ho, jak se mu líbilo u moře. ____________ 

6. Ten příběh byl takový, že každého dojímal. __________ 

7. Viděla jsem Evu, jak se vracela domů. _____________ 

8. Navštívil mě v době, kdy jsem se necítila dobře. _________ 

9. Zajímalo mě, kde jsi byl na dovolené. ________ 

10. Vyprávěl mi, kam se chystá o prázdninách. ________ 

11. Obrázky, které se nepovedly, vyhodila do koše. ________ 

12. Šel do lesa, aby nasbíral nějaké houby na polévku. ______ 

13. Odjel do Paříže, protože si chtěl prohlédnout památky. _________ 

       

Úkol č. 6: Změňte podtržený větný člen na větu vedlejší a určete druh VV:  

1. Vyprávěl mi zážitky z prázdnin.      

2. Moje babička z Kamena k nám přijela.  

3. Po návratu domů jsme si vyprávěli o filmu. 

4. Přišel jsem popřát ti všechno nejlepší. 

5. Jirka sedící na stole seskočil rychle        



6. Lyžař rád jezdí na hory.  

 

Úkol č. 7: Určete věty hlavní a vedlejší a rozlište souvětí souřadné a podřadné:      

 

PAMATUJTE: Souvětí podřadné = 1 VH a libovolný počet VV (podmětná, předmětná, …) 

                        Souvětí souřadné = 2 a více VH a libovolný počet VV (VV nemusí mít žádnou) 

✓ Spojovací výrazy, které známe u poměrů se pojí s VH!  

 

1. Koupila jsem lístky do divadla, protože přijede sestřenice, kterou návštěva divadla 

vždycky těší.  

2. Chtěla volat o pomoc, ale selhal jí hlas, a tak jen utíkala, co jí nohy stačily. 

3. Těšila jsem se na ni, šla jsem i naproti k autobusu, ale nepřijela. 

4. Volala mi, že onemocněla, a tak jsme setkání odložily na příští sobotu.  

5. Moc pospíchala, dokonce jsem si nestihla ani pořádně sbalit věci, ale vlak mi neujel.  

6. Když jsem šla na oběd k babičce, vzala jsem si na sebe svetr, který mi upletla 

k narozeninám.  

7. Nesněžilo, ba i sluníčko svítilo, a tak jsme si krásně zalyžovali.  

 

Na závěr si do školního sešitu udělejte TEST č. 3 – učebnice strana 25 

                                                             a TEST č. 4 – učebnice strana 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po  – Přsj      – Pum      -        Do Po – Přjss – Pumíry – Pks   

Pks – Po      –       Přsj   – Pt7  Pks  –   Pupodm   – Přs   -   Pumíry - Puz  

Pt4  - Pkn   -  Př     -   Puz 

Př -  Pt3 – Pt4 - PUZ 

Přs       - Pkn   -  Puz     -      Pks     -   PUM 

ŘEŠENÍ 

Úkol č. 1: Rozlište věty jednočlenné (má pouze přísudek), dvojčlenné (má podmět i přísudek) 

a větné ekvivalenty:  

Všechno se blýskalo čistotou. D V dálce se ozývalo štěkání psů. D Výborné! VE Půjdeme se 

koupat. D Bylo po prázdninách. J Vystupovat! VE Ochladilo se počátkem listopadu. J Stmívá 

se. J Maminky četly dětem pohádky. D Zahřmělo. J Veselé Velikonoce! VE 

 

Úkol č. 2: Určete ve větách větné členy. (zkratky větných členů nadepište nad slovo).  

 

Radek je velmi chytrý chlapec. Bratr se vrátil ze závodů jako vítěz. Chtěl mi to rychle říct. on              

 

 

Poslední závodník proběhl cílem. V jeho přítomnosti se cítím (já) velmi dobře.  

 

 

Na radu lékaře začal pravidelně cvičit. (On)     Usedáme ke svátečně prostřenému stolu.                                  

 

Úkol č. 3: Rozlište větu jednoduchou (J) a souvětí (S). V souvětí určete počet vět. Nejdříve 

vyhledejte základní skladební dvojici: 

Teď to bylo docela jiné. J Děti se tulily ke stařence jako kuřata ke kvočně a ani nedutaly. 

(ony) S (2) Zaujalo je totiž vyprávění o tom, proč je země porostlá nejen hebkou a nízkou 

trávou, ale i vysokými stromy. S (2) To prý jednou mocný Manitu zatoužil pohladit květy 

pohladit květy tančící ve vánku na štíhlých stvolech rostlin. J Ale ať (on) se vykláněl z oblak 

sebevíc, (on) nemohl na ně dosáhnout. S (2) Stařenka dovedla krásně vyprávět. J  

                                 

Úkol č. 4: Určete větu hlavní a vedlejší: 

Všichni chtěli slyšet, jak jsou výborní. Utekl, protože měl strach. Nevěděl, že se mi líbí. Kdo 

tam nepůjde, připraví se o hodně. Měla místo, kam se schovávala, jestli chtěla být sama. 

Obličej byl, jako byste ho vystřihli z plakátu. Výstava bude prodloužena, aby se dostalo na 

všechny zájemce. Dějepis nás učí, že města byla zakládána v době, kdy vznikla řemesla a 

obchod.  

 

Úkol č. 5: Najděte vedlejší a hlavní větu. Určete druh vedlejší věty:  

1. Když se uzdravil, uspořádal velkou oslavu. – VV příslovečná časová 

2. Budeš-li se více snažit, výsledky se určitě dostaví. VV příslovečná podmínková 

3. Udělej tu prezentaci tak, jak jsem ti poradil. – VV příslovečná způsobová  

4. Zajeď si někam, kde budeš mít čas přemýšlet. – VV příslovečná místní 

5. Zeptala se ho, jak se mu líbilo u moře. VV předmětná 

6. Ten příběh byl takový, že každého dojímal. – VV přísudková 

7. Viděla jsem Evu, jak se vracela domů. – VV doplňková 

8. Navštívil mě v době, kdy jsem se necítila dobře. – VV přívlastková 



9. Zajímalo mě, kde jsi byl na dovolené. – VV podmětná 

10. Vyprávěl mi, kam se chystá o prázdninách. – VV předmětná 

11. Obrázky, které se nepovedly, vyhodila do koše. – VV přívlastková 

12. Šel do lesa, aby nasbíral nějaké houby na polévku. – VV příslovečná účelová 

13. Odjel do Paříže, protože si chtěl prohlédnout památky. – VV příslovečná příčinná 

       

Úkol č. 6: Změňte podtržený větný člen na větu vedlejší a určete druh VV:  

1. Vyprávěl mi, jaké měl zážitky z prázdnin – VV předmětná 

2. Moje babička, která pochází z Kamena, k nám přijela. – VV přívlastková 

3. Když jsme přijeli domů, vyprávěli jsme si o filmu. – VV příslovečná časová 

4. Přišel jsem, abych ti popřál k narozeninám všechno nejlepší. - VV příslovečná účelová 

5. Jirka, který sedí na stole, seskočil rychle. – VV přívlastková        

6. Rád jezdí na hory ten, kdo rád lyžuje. – VV podmětná 

 

Úkol č. 7: Určete věty hlavní a vedlejší a rozlište souvětí souřadné a podřadné:      

 

1. Koupila jsem lístky do divadla, protože přijede sestřenice, kterou návštěva divadla 

vždycky těší. – VH, protože VV, kterou VV -> souvětí podřadné 

2. Chtěla volat o pomoc, ale selhal jí hlas, a tak jen utíkala, co jí nohy stačily.  

VH, ale VH, a tak, VH, co VV -> souvětí souřadné 

3. Těšila jsem se na ni, šla jsem i naproti k autobusu, ale nepřijela. 

VH, VH, ale VH – souvětí souřadné 

4. Volala mi, že onemocněla, a tak jsme setkání odložily na příští sobotu.  

VH, že VV, a tak VH -> souvětí souřadné 

5. Moc pospíchala, dokonce jsem si nestihla ani pořádně sbalit věci, ale vlak mi neujel.  

VH, dokonce ani VH, ale VH – souvětí souřadné 

6. Když jsem šla na oběd k babičce, vzala jsem si na sebe svetr, který mi upletla 

k narozeninám.  

Když VV, VH, který VV -> souvětí podřadné 

7. Nesněžilo, ba i sluníčko svítilo, a tak jsme si krásně zalyžovali.  

VH, ba i VH, a tak VH – souvětí souřadné 

 

TEST č. 3 – učebnice strana 25 

1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6d, 7c, 8d, 9b, 10d, 11b 

 

 TEST č. 4 – učebnice strana 34 

1c, 2b, 3d, 4c, 5b, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b, 11b 

 

 

 

Hodnocení testů: 
0-1 chyba – jsi jednička 
2-3 chyby – jsi šikovný/šikovná 
4-6 chyb – ještě je to dobré 
7-9 chyb – chtělo by to zabrat 
10 a více chyb – chce to zopakovat si látku 
 


