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Zdravím vás, osmáci      , 

je čas se posunout dál, skladbu už máme dostatečně procvičenou. Kdo si potřebuje ještě 

připomenout větné členy, vedlejší věty, poměry, využijte jazykovou příručku, online učebnice, 

online příklady z webu, sešit teorie      . Nyní procvičíme zvláštnosti větné stavby. Věnujte se 

poctivě vypracováním zadaných úkolů       Upozorňuji, všechny zadané úkoly budete psát do 

určených sešitů (nekopírovat, netisknout). 

        Mějte se fajn       

 

Zápis do sešitu teorie (přepsat úhledně, barevně zvýraznit) a úkoly přepsat do školního sešitu 

(opět přehledně a úhledně) – budu kontrolovat. 

ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY 

✓ Vsuvka 

- Je ustálený výraz nebo věta, která je volně vložena do základní věty 

- Oddělujeme čárkami (i pomlčkami) z obou stran 

- Jednoslovné výrazy většinou neoddělujeme (bohužel, prý, mimochodem, prosím, 

myslím…) (př. Bylo to, zdá se mi, před pěti lety.) 

Úkol č. 1: Přepište věty, barevně zvýrazněte vsuvky a doplňte interpunkční znaménka: 

Způsobil to myslím Kuba. Nakonec jak jistě víte jsme závadu odstranili. Bylo to zdá se mi loni 

o prázdninách. Filip pracoval nevěřil bych nikdy tomu pečlivě a svědomitě. Počkej prosím na 

mě. Bude to stát dejme tomu dvě stě korun. 

Úkol č. 2: Tvořte věty se vsuvkami: 

Myslím –  

Bohužel-  

Bylo to na konci léta -  

 

✓ Samostatný větný člen 

- Větný člen, který stojí mimo větu a tím je zdůrazněn 

- ve větě se na něj odkazuje ukazovacím zájmenem nebo příslovcem 

- odděluje se čárkou (př.: Na hřišti, tam je náš Martin celé odpoledne.) 

Úkol č. 3: Použijte v následujících větách samostatný větný člen: 

1. Jeden čaroděj žil vysoko v horách. –  

2. Mirka nikdo nepozval. –  

3. Malá chata vypadala kouzelně. -  

 

✓ Oslovení 

- Oddělujeme čárkou, pokud je vložena do věty – oddělujeme z obou stran (př.: 

Rozhodni, milý Karle, sám. Moniko, podej mi knihu.) 

 



Úkol. č. 4: Najděte oslovení, doplňte čárky:   

1. Vidím tě milá Věrko velmi ráda. 2. Děti nezapomeňte si všechno sbalit do tašek. 3. Tohle se 

neříká Pavle! 4. Vítám tě u nás naše milá babičko. 5. Těším se drahá maminko že Vánoce 

prožijete s námi. 6. Chlapci jsem rád, že jste vyhráli.  

 

✓ Citoslovce 

- Pokud není větným členem, oddělujeme čárkou (př.: Ach, to jsem se lekla.) 

Úkol č. 5: Najděte citoslovce, doplňte interpunkci:  

Hoj co nám nesete? Ó to se mi líbí. Ach ten mi dal. Haló jste tady? Au bolí mě koleno. 

 

✓ Neúplná věta 

- Je větný celek, ve kterém je vynechán důležitý větný člen  

- Je častá v řeči mluvené (Kam jedeš? Do Brna.) 

Úkol č. 6: Odpověz na následující otázky větami neúplnými: 

Jak se máš?  

Jaké jídlo máš nejraději?  

Kam položil klíče?  

 

Úkol č. 7: Utvořte otázky, které by předcházely těmto odpovědím:  

Brzy ráno.  

Do Brna.  

Vidlákovi.  

Rychle.  

Sněžku.  

 

 

Zápis do sešitu teorie:  

✓ Před spojkami až, jak, jako, než se čárka nepíše, jestliže spojují pouze větné členy. Pokud 

spojují věty, čárku před nimi píšeme. (Je velký jako já.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ 

Úkol č. 1: Přepište věty, barevně zvýrazněte vsuvky a doplňte interpunkční znaménka: 

Způsobil to myslím Kuba. Nakonec, jak jistě víte, jsme závadu odstranili. Bylo to, zdá se mi, 

loni o prázdninách. Filip pracoval, nevěřil bych nikdy tomu, pečlivě a svědomitě. Počkej prosím 

na mě. Bude to stát, dejme tomu, dvě stě korun. 

 

Úkol č. 3: Použijte v následujících větách samostatný větný člen: 

1. Jeden čaroděj žil vysoko v horách. – V horách, tam žil vysoko jeden čaroděj. Nebo: Jeden 

čaroděj, ten žil vysoko v horách.  

2. Mirka nikdo nepozval. – Mirku, tu nikdo nepozval.  

3. Malá chata vypadala kouzelně. – Malá chata, ta vypadala kouzelně.  

 

Úkol. č. 4: Najděte oslovení, doplňte čárky:   

1. Vidím tě, milá Věrko, velmi ráda. 2. Děti, nezapomeňte si všechno sbalit do tašek. 3. Tohle 

se neříká, Pavle! 4. Vítám tě u nás, naše milá babičko. 5. Těším se, drahá maminko, že Vánoce 

prožijete s námi. 6. Chlapci, jsem rád, že jste vyhráli.  

 

Úkol č. 5: Najděte citoslovce, doplňte interpunkci:  

Hoj, co nám nesete? Ó, to se mi líbí. Ach, ten mi dal. Haló, jste tady? Au, bolí mě koleno. 

 


