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Milí páťáci, tento týden nás čeká učivo o STAVBĚ VĚTY.  Zopakujeme si, co už 
víme o základních větných členech – podmětu a přísudku. A naučíme se i něco 
nového. Žádné obavy, je to docela jednoduché.  

Pojďme na to! Držím pěsti!   

VĚTA A ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

1. Učebnice str. 123 
- Přečti si pozorně všechny žluté texty se zeleným vykřičníkem. Přečti si je 

aspoň 3x, aby sis zapamatoval co nejvíce. 
  

2. PS str. 26, cv. 1 - 3 
- Všechna tato cvičení vypracuj do PS, pouze diktát (cv. 3) napiš na 

papír. 
- Cvičení si potom zkontroluj vzadu PS na str. 5. 
- Připomeň si: 

Podmět podtrháváme červenou čarou a přísudek modrou vlnovkou. 

Podmět a přísudek tvoří základní skladební dvojici, kterou značíme 
dvojitou svorkou. Spojujeme jí nahoře podmět a přísudek. 
 

PODMĚT VYJÁDŘENÝ A NEVYJÁDŘENÝ 

1. Učebnice str. 124 
- Přečti si pozorně oba žluté texty se zeleným vykřičníkem. Přečti si je 

aspoň 3x, aby sis zapamatoval co nejvíce. 
 

2. PS str. 27, cv. 2, 4 
- Tato cvičení vypracuj do PS, pouze diktát (cv. 4) napiš na papír. 

- Správnost si zkontroluj vzadu PS na str. 5 - 6. 

 

PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

1. Učebnice str. 125 
- Přečti si pozorně oba žluté texty se zeleným vykřičníkem. Přečti si je 

aspoň 3x, aby sis zapamatoval co nejvíce. 
 

 



2. PS str. 28, cv. 1, 2 
- Tato cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost si ověř vzadu PS na str. 6. 

 

PODMĚT ROZVITÝ 

1. Učebnice str. 126 
- Přečti si modrý text a zapamatuj si ho. 

 

2. PS str. 28, cv. 1, 3 
- Tato cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost si ověř vzadu PS na str. 6. 

 

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ A ROZVITÝ 

1. Učebnice str. 127 – 129 
- Přečti si pozorně 2 žluté texty se zeleným vykřičníkem a modrý text. 

 

2. PS str. 29, cv. 2 – 4 
- Tato cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost si ověř vzadu PS na str. 6. 

 

3. PS str. 30, cv. 1, 2 nahoře 
- Tato cvičení vypracuj písemně do PS. 

- Správnost si ověř vzadu PS na str. 6.  

 

 

 

                     
 

 


