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Milí deváťáci, 

chtěla bych poděkovat těm, 

kteří si své povinnosti pečlivě 

plní, jste jedničky!! Je dobré 

si uvědomit, že to neděláte 

pro mě, pro rodiče, pro 

babičku, ale děláte to pro 

sebe. Kdo neměl své 

písemnosti úplně v pořádku, 

má čas to napravit. 

                  Teď už s úsměvem jdeme do další výzvy… 

                                                     Myslím na vás a věřím, že vše zvládneme       RCH 

 

       NOVÉ UČIVO       Bude to delší zápis, protože je nevhodné jej rozdělit.  Otevři si sešit TEORIE 

a napiš/vytiskni si. 

USPOŘÁDÁNÍ SLOV V ČESKÉ VĚTĚ (SLOVOSLED) 

- způsob, jak ve větě řadíme slova 

- není zcela volné, ale ovlivňují je tři činitelé: 

a) významový 

b) mluvnický 

c) zvukový 

 

ad a) VÝZNAMOVÝ ČINITEL (AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI) 

- nejdůležitější 

- jazykový projev se skládá z menších jednotek, které se nazýváme výpověď. 

 

 

                                                VÝPOVĚĎI 

 
                      mají podobu vět nebo větných ekvivalentů 

musí na sebe navazovat, aby byl projev souvislý 
má 

VÝCHODISKO – téma 
to, co známe ze souvislosti nebo ze situace 
to, z čeho vycházíme 

 

JÁDRO - réma 

to, co neznáme 
to, co je nové 
na co klademe důraz 

 

 

Moje rodina (V) odjela na letní dovolenou (J). Na dovolené (V) se ukázalo (J), že bratr (V) neumí 

plavat (J). 



 

VÝPOVĚĎ 

citově nezabarvená, klidná citově zabarvená, vzrušená 

 
 
 
 
 

 

na začátku východisko  
na konci jádro 

na začátku jádro 
na konci východisko 

Př. Eva zůstala přes víkend doma sama. Pozvala si partu kamarádů. Hudba řvala po celé 

bytě, stůl byl politou kolou. Najednou se ozval zvonek. 

Za dveřmi stojí rodiče.         X Rodiče stojí za dveřmi! 

(východisko – jádro)    (jádro – východisko) 

  

ZAJÍMAVOST – nemusíte si psát: 

 

ad b) MLUVNICKÝ ČINITEL 

- je vedlejším slovosledným činitelem 

- určuje postavení některých větných členů: 

přívlastku shodného - stojí většinou před svým řídícím podstatným jménem (malý chlapec) 

  V některých případech může stát shodný přívlastek i za podstatným jménem: 

• když je zdůrazněn: Kůže líná! To je holka nezdárná!  

• když jde o odborný název (termín): kyselina mléčná, dub letní, Ústav pro jazyk český 

• když je bohatěji rozvitý: děti těšící se na letní prázdniny 

• když jde o starobylý název: Univerzita Karlova 

 

neshodného přívlastku - stojí za podstatným jménem (počasí o víkendu) 

 

příslovečného určení - musí být zřejmé, zda rozvíjí sloveso, nebo přídavné jméno (vznikají 

úsměvné výpovědi. Př. správně Strouhala tři dny staré housky. X  nesprávně Strouhala housky 

staré tři dny. Tři dny strouhala staré housky. 

 

  

Věty vedlejší mají podobnou funkci jako větné členy (samy nejsou výpověďmi), jsou součástí 
východiska nebo jádra hlavní věty: 
 
             Př.: V Českých Budějovicích se bude koncem srpna konat výstava Země 
                    živitelka. 
 
                   Země živitelka je výstava, na které prezentují své výrobky  
                   zemědělské podniky z celé republiky. 
 
 



 ad c) ZVUKOVÝ ČINITEL (RYTMICKÝ) 

- zvukové stránce věty patří: melodie, důraz, tempo, pauzy, přízvuk 

 

 

 

- ovlivňuje například postavení příklonek – většinou jednoslabičná nepřízvučná slova, 
proto se „přiklánějí“ k předchozímu přízvučnému výrazu a tvoří s ním jeden zvukový a 
rytmický celek → nemohou proto stát na začátku věty: 

Př. Nech ji na pokoji. Nechcete-li  pracovat, nebudete jíst koláče. 

- postavení příklonek se může v různých textech měnit, zejména v literatuře (poezii i próze) 

bývá záměrně využívána zvuková stránka. 

Příklonkami jsou: a) krátká osobní zájmena (mi, tě, ti, ho, mu, se, si 

                               b) být ve složených tvarech (jsem, bych…) 

                               c) spojka -li 

Předklonky – jsou nepřízvučná slova (přiklánějí se ke slovům nadcházejícím) 

Předklonami jsou: a) spojky (a, i, že, až) 

PŘÍZVUK 

- HLAVNÍ PŘÍZVUK– je na první slabice slova, nebo přechází na slabičnou předložku 
vlastní (lavice – na lavici) 
 

- neslabičné předložky (v, k, s, z) nemají vlastní přízvuk a vyslovují se s první slabikou 
následujícího slova (vlavici) 

 

 
- vlastní jednoslabičné předložky přízvuk nemívají, následuje po nich dlouhé slovo 

s obtížnou výslovností (na nejnepřístupnějším místě) 
 

- VEDLEJŠÍ PŘÍZVUK – mohou mít delší slova na lichých slabikách – třetí, páté 
(citoslovce), ve složených slovech někdy na sudých – čtvrté, šesté (červenožlutý)  

   

MELODIE 

DRUHY VĚT MELODIE 

oznamovací klesavá 

rozkazovací stoupavě klesavá 

zvýšená před koncem nebo na začátku 

přací stoupavě klesavá 

tázací zjišťovací stoupavá, stoupavě klesavá 

ke konci nejprve klesavá pak stoupavá  

tázací doplňovací stoupavě klesavá 

zvýšená na začátku nebo zvýšená před 
koncem a pak klesavá 

Všechny druhy vět mohou být citově zabarvené – projeví se to zvýšením melodie. 



DŮRAZ 

- chceme-li zdůraznit nějaké slovo, zesílíme jeho přízvuk a umístíme je na konec věty 
- při silnějším důrazu stojí slovo na začátku věty 

TEMPO (RYCHLOST)+PAUZY 

- dbáme na vhodné tempo při mluvení, tempo souvisí s pauzami – pomalý projev 
s pauzami je zřetelnější 

 

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       Vypracuj cvičení 1- 5 na straně 34 Pořádek slov v české 

větě. 
 

      PRÁCE VE ŠKOLNÍM SEŠITĚ       Toto cvičení můžeš také vypracovat v Teams, do 24. 

května 2020. 

Změň pořádek slov, abys odstranil nesprávnou stylizaci:  
 

Neznámý muž napadl hrubě stojícího chlapce na chodníku. Babička měla světničku s malovanou 

truhlou, v níž spala Barunka. Oceněný student za výtvarnou práci převzal diplom. Jarní mrazíky 

ohrozily nebezpečně kvetoucí stromy. Do vodou naplněné nádoby přidáme trochu ovocné šťávy 

 

     MOŽNOST ONLINE PROCVIČOVÁNÍ      

https://www.skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/poradek-slov-v-ceske-vete 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/poradi-slov-ve-vete/poradi-slov-ve-vete2.htm 

  

 

      TI, CO DĚLAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY         

https://www.etaktik.cz/navod-interaktivni-pomucky-rodice-a-zaci/ - zde je další nabídka k přípravě 

na přijímací zkoušky 

                   

Těším se na vás při další online hodině a kdybyste něco potřebovali, jsem tu pro vás. Opatrujte se 

a usmívejte. Myslím na vás                     RCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/poradek-slov-v-ceske-vete
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/poradi-slov-ve-vete/poradi-slov-ve-vete2.htm
https://www.etaktik.cz/navod-interaktivni-pomucky-rodice-a-zaci/


      ŘEŠENÍ       

 

 
  

  


