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Nejprve si připomeneme „staré učivo“. Ve větě už umíme najít podmět a 

přísudek – základní skladebnou dvojici.  

Zápis si opište do školního sešitu a nebo vytiskněte a nalepte. 

ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Na podmět se ptáme VŽDY! 1. PÁDEM! 

Na přísudek se ptáme otázkou CO DĚLÁ PODMĚT? 

POZOR!  

Podmětem může být: 

- Podstatné jméno – Tatínek pracuje. 

- Přídavné jméno   -  Modří zvítězili. 

- Zájmeno – Ona vůbec nepláče. 

- Číslovka – Přišel jen jeden. 

- Sloveso – Lhát se nemá. 

Podmět může být holý (Jana vysává.) a nebo rozvitý (Naše Jana vysává.). 

 

Přísudek bývá vyjádřen: 

- Slovesem v určitém tvaru – Jirka miluje zmrzlinu. 

- Slovesem BÝT/STÁT SE + podstatné nebo přídavné jméno – Olivie je 

chytrá. Šimon se stane lékařem. 

- Zájmenem – Toto krásné auto je naše. 

- Číslovkou – My jsme byli tři. 

Přísudek může být holý (Rádio hraje.) a nebo rozvitý (Rádio hraje písničky.). 

 

Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=P1RpKehNQxk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1RpKehNQxk


Podmět může být: 

-  vyjádřený - Maminka si zpívá. 

-  nevyjádřený – můžeme si ho domyslet z předchozího textu a situace- 

Zpívá si ráda.  – kdo si rád zpívá, víme z předchozí věty 

-  všeobecný - myslíme-li někoho všeobecně (někdo, lidé, oni) - Psali o 

tom v novinách. 

- několikanásobný – skládá se z několika podstatných jmen, přídavných 

jmen, zájmen nebo číslovek (popřípadě sloves) v 1. pádě! Členy musíme 

oddělit čárkami nebo spojit spojkami – Na louce kvetou kopretiny, 

zvonky, máky a heřmánek. 

- rozvitý – vzniká spojením podmětu  s dalšími větnými členy – Naše 

malá Lucka miluje sýrovou pizzu. 

 

Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTotKZoE58U 

 

 

Učebnice str. 123 cv.2 – jen 5 vět do školního sešitu (označte základní 

skladebnou dvojici) 

Pracovní sešit str. 26 cv. 1 – ústně 

                                       cv. 2. – doplnit 

Pracovní sešit str. 27 cv. 1 – doplnit i/y a splnit úkoly b) + c) + d) 

                                       cv. 2 - podle zadání 

 

ŘEŠENÍ: 

Maminka si často čte. Známý našeho 

tatínka je autoopravářem. Oni tam šli sami. Dva nám budou stačit. Pradě

deček je už starý.   

https://www.youtube.com/watch?v=uTotKZoE58U


 

 

 

 


