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Milí deváťáci, abyste byli pozitivně 

naladění na vypracování úkolů, mám pro vás 

hádanku: 

Kdo chce, může mi svou odpověď napsat 

do chatu v Teams a čeká na něho      . 

 V tomto týdnu se podíváme 

zvláštnosti větné stavby. Připomínám, že 

12. května proběhne kontrola vaší práce. 

Proto si nezapomeňte dát do pořádku 

sešity. Ať je tam vše, co má – opsané učivo, 

splněná cvičení, řešení didaktických testů..Jak bylo 

řečeno, vše bude kontrolováno a vaše aktivita bude měřítkem při 

závěrečném hodnocení. Nenechávejte nic náhodě. Vážím si těch, kteří 

k výuce aktivně přistupují. Velká pochvala, jste šikulky!  

  

                  Teď už s úsměvem jdeme do další výzvy… 

                                                                            Myslím na vás       Renata Charvátová 

  

       OTEVŘI SI SEŠIT TEORIE A ZOPAKUJ SI        

ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY  

V psaném i mluveném projevu se často vyskytují výrazy či spojení, které se vymykají z pravidelné 

větné stavby. 

Oslovení 
- slovo, které označuje, ke komu se obrací výpověď 
- bývá vyjádřeno 5. pádem podstatného jména, někdy je rozvito přívlastkem 
- není součástí stavby věty 
- od věty je odděleno čárkou 
- ve větě se na něj odkazuje ukazovacím zájmenem nebo příslovcem 
- stojí-li samostatně, je větným ekvivalentem (Milí kamarádi!) 
 

Příklady oslovení: 
a) holé: Kam pojedeš, Evo, na prázdniny? 
b) rozvité: Drahá Evo, nečekej na mě. 
c) několikanásobné: Přeji vám šťastnou cestu, Evo a Jirko. 

 
Vsuvka (parenteze) 

- výraz, věta či souvětí, které jsou vloženy do věty – doplňují stanovisko mluvčího 
- nezávisí na žádném jejím členu 
- od věty je oddělena čárkami, pomlčkami nebo závorkami; jednoslovné ustálené vsuvky se 

čárou neoddělují 
- tuším, nemýlím-li se, myslím, upřímně řečeno, řekl bych… 

Příklady vsuvky: 
a) jednoslovné: Podej mi prosím lžíci. 



b) věta: Nejvíc se těším – a to mi věřte – na let balónem. 
c) souvětí:  

Ale tenkrát (pokud si vzpomínám, bylo to loni v lednu) jsme si to slíbili. 
 

 
Samostatný větný člen 

- větný člen, který se klade pro zdůraznění mimo větu, je oddělen čárkou (v řeči pauzou) 
- ve větě se na něj odkazuje buď shodným tvarem ukazovacího zájmena ten, nebo 

neshodným tvarem středního rodu to: 
Škola, to je základ života. 
Mamka, ta peče báječné koláče. 
Přátelům, těm můžu věřit. 

- na příslovečné určení se odkazuje příslušným příslovcem (místa, času, …) 
Je nám tam opravdu dobře, na chatě. 

- může stát před větou nebo za ní: 
Jarda, ten to jistě zvládne. 
To je šikula, ten Jarda. 
 

Osamostatněný větný člen 
- typický pro mluvený projev 
- užíváme je tehdy, chceme-li větu doplnit, upřesnit (často v uměleckým stylu) 
- v psaném projevu je oddělen koncovým znaménkem, v mluveném melodií 
- neodkazuje se na něj žádným zájmenem nebo příslovcem 

Zítra k vám zajdu. Odpoledne. Asi v pět hodin. 
 

  
  

Citoslovce 
- zpravidla není větným členem, se žádným větným členem netvoří skladební dvojici 
- odděluje se čárkou 
- stojí-li samostatně jako jednočlenná věta, odděluje se vykřičníkem Brr! Ta voda je ledová. 

Au, to bolí. 
Jéje, to jsi ty? 
No, no, snad na mě nebudeš křičet! 
Povedlo se to, hurá! 
 
 

- čárkou neoddělujeme citoslovce 
 

a) které je větným členem: 
 
Tvoje ach problém nevyřeší. 
Žába žbluňk do rybníka. 
Slyšíme jejich kvá, kvá. 
 
b) následuje-li po něm oslovení nebo rozkazovací způsob: 
Aj mamko, mamko. 
No pojď! 
 
 
 

Elipsa (výpustka) 
- nevyjádření části věty, můžeme ji však jednoznačně doplnit, protože je známa z kontextu 

nebo ze situace 
- umožňuje stručné vyjadřování bez opakování slov 



- lze vypustit kterýkoliv větný člen 
Co budeš studovat? Práva. 
Kdo se přihlásil? Jana. 

 
 

 
 

      ÚKOLY NAPIŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU        

 
a) Najdi ve větách oslovení, vsuvku, samostatný větný člen, elipsu, citoslovce, 

podtrhněte je a pojmenujte. Nezapomeň ve větách doplnit čárky: 
 

1. Jirka s Petrem to jsou dobří kamarádi. __________________________ 

2. Kdy se Jitko rozhodneš? _____________________________________ 

3. Au to bolí. _________________________________________________ 

4. Poslední dobou zdá se mi se moc nesnažíš. ______________________ 

5. To je hezká budova ta vaše škola. ______________________________ 

6. Pojedu v létě k moři. Do Řecka. Autem.  __________________________ 

7. Máte v pořádku doklady pane řidiči? _____________________________ 

8. Mám. ______________________________________________________ 

9. Jeho výkon ten byl obdivuhodný. _________________________________ 

10. Dnes bude doufám slunečný den. _________________________________ 

 

b) V následujících větách užij samostatný větný člen: 

 

Vždycky měl rád české filmy. 

______________________________________________________ 

 

Tvoje přílišná zbrklost ti způsobuje problémy. 

 

Naše babička se něco napekla buchet. 

______________________________________________________ 

 

  

c) Rozliš vsuvky od vět vedlejších: 

 

Uprostřed sálu, kde se dříve konaly slavnostní hostiny, stojí dodnes barokní jídelní stůl. 

Návštěvníci se často ptají – nedivíme se tomu– jak se tak velký stůl podařilo dostat úzkými dveřmi. 

Všichni byli překvapeni našimi nápady a ptali se, kam na ně chodíme. 

Představoval si, že až přijede do Yorku, bude na něj někdo čekat.  



Na peróně však nikdo nestál, zdá se mi, že si vzal taxi.  

To byl těžký úkol (neuměl totiž dobře anglicky a ostýchal se mluvit) i pro tak zkušeného 

cestovatele.  

 

      K PROCVIČONÁNÍ        

https://www.skolasnadhledem.cz/game/657 

 

      PIŠ DO SEŠITU NEBO VYPLŇ V TEAMS       Úkol najdeš v záložce ZADÁNÍ. 

Najdi v textu samostatné větné členy, vsuvky, oslovení a věty neúplné (elipsy) –  stačí jen 

slova vypsat, neopisuj text. 

Jak jsem si volil povolání 

Ve škole jsem, musím se přiznat, prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo,  

dokonce jsem se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Zato špatných známek, těch  

jsem byl spolehlivým konzumentem. Když jsem potřetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Můj 

tatík, ten mne trestal pravidelně a spravedlivě. „Milý synu, v sobotu tě přezkouším z probírané látky,“ 

říkával pravidelně. Maminka, jež chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, 

neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do osmé třídy. Nakonec 

mně samotnému nastaly starosti. A jaké! Bylo třeba najít si zaměstnání. „Kam se, ptáčku, kam 

schováš?“ ptával jsem se často sám sebe. Budu snad šít botky, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, 

pivko točit či dlažební kostky do obrazců rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce 

diplomata z jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. 

                                 Podle knihy Povídky aneb Nechci slevu zadarmo M. Šimka a J. Grossmanna 

  

      SLOHOVÝ ÚKOL      malinko naváže na předešlý text a hlavním tématem bude škola, 

vzdělávání…Do slohového sešitu napiš úvahu (rozsah A4, odstavce…), úkol splň do 11. 5. 2020. 

Vyber si jedno z nabídnutých témat:   

Jak si zvolit správnou školu 

Vybrat v patnácti na celý život? 

Život v karanténě 

Online výuka versus „normální“ školní režim 

 

      TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM       Nezapomeňte všechny zadané testy vyřešit a 

odevzdat ke kontrole. 

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

na přijímací zkoušky 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/657
https://www.etaktik.cz/navod-interaktivni-pomucky-rodice-a-zaci/


ZADÁNÍ DIDAKTICKÉHO TESTU: 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-

jazyk-klic-2015.pdf 

ŘEŠENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU: 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-

jazyk-2015.pdf 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-

jazyk-zaznamovy-arch-2015.pdf 

 

      ČTENÁŘSKÁ VÝZVA:       

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
  

  

                        

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.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-klic-2015.pdf
https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-klic-2015.pdf
https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-2015.pdf
https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-2015.pdf
https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-zaznamovy-arch-2015.pdf
https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2015/02/statni-prijimacky-ilustracni-test-cesky-jazyk-zaznamovy-arch-2015.pdf


 

      ŘEŠENÍ       

 
a) Najdi ve větách oslovení, vsuvku, samostatný větný člen, elipsu, osamostatněný 

větný člen, citoslovce, podtrhněte je a pojmenujte. Nezapomeň ve větách doplnit 
čárky: 
 

1. Jirka s Petrem, to jsou dobří kamarádi.  samostatný větný člen 

2. Kdy se, Jitko, rozhodneš? oslovení 

3. Au, to bolí. citoslovce 

4. Poslední dobou, zdá se mi, se moc nesnažíš. vsuvka 

5. To je hezká budova, ta vaše škola. samostatný větný člen 

6. Pojedu v létě k moři. Do Řecka. Autem. osamostatněný větný člen 

7. Máte v pořádku doklady, pane řidiči? oslovení 

8. Mám. elipsa 

9. Jeho výkon, ten byl obdivuhodný. samostatný větný člen 

10. Dnes bude, doufám, slunečný den. vsuvka 

 

b) V následujících větách užij samostatný větný člen: 

 

Vždycky měl rád české filmy. České filmy, ty měl vždycky rád. 

 

Tvoje přílišná zbrklost ti způsobuje problémy. Tvoje zbrklost, to ti způsobuje 

problémy.    

 

Naše babička se něco napekla buchet. Buchet, těch se babička napekla. 

 

c) Rozliš vsuvky od vět vedlejších: 

 

Uprostřed sálu, kde se dříve konaly slavnostní hostiny, stojí dodnes barokní jídelní stůl. VV 

Návštěvníci se často ptají – nedivíme se tomu – jak se tak velký stůl podařilo dostat úzkými 

dveřmi. vsuvka 

Všichni byli překvapeni našimi nápady a ptali se, kam na ně chodíme. VV 

Představoval si, že až přijede do Yorku, bude na něj někdo čekat. VV 

Na peróně však nikdo nestál, zdá se mi, že si vzal taxi. vsuvka 

To byl těžký úkol (neuměl totiž dobře anglicky a ostýchal se mluvit) i pro tak zkušeného 

cestovatele. vsuvka 

 


