
13_český jazyk_6.B_věta jednoduchá, souvětí 

 

Milý šesťáku, zdravím při zadávání dalších úkolů. Tento 

týden Tě čeká kontrola písemností, tak věřím, že budeš mít 

všechno v pořádku.  

Společně zažijeme dobrodružství s dalším větným 

členem a podíváme se na vypravování.  

  Ať se Ti daří…a s chutí do práce        

                    

      OPAKOVÁNÍ       Otevři si školní sešit a doplň „rodný list“ předmětu. Svoje znalosti si 

zkontroluj v teorii. 

a) PŘEDMĚT 

Značka: 

Ptáme se na něj: 

Závisí/ rozvíjí: 

 

b) Zahraj si na učitele a najdi v textu chyby. Opravená slova napiš do školního sešitu a 

pošli mi je na email nebo do chatu. Tento úkol můžeš udělat také v Teams. Termín 

odevzdání je 10. června. 

 

Minulí měsíc jsme do novin literární výchovy nosili pohátkové kníšky. Každá skupyna měla 

popsat dvě postavi. Mi jsme si vibraly vyprávění o vodníkovy. Dozvěděli jsme se, že kdyš jsme 

bili malý, tak jsme se všichni většinou vodníků bály. Dnes už se vodníků nebojýme. Mě se nejvíc 

líbí Čtvrkovy vodníci.  

 

 

      PRÁCE V UČEBNICI        

a) Otevři si učebnici na straně 106 a ze cvičení 4 vypiš předměty a urči pád – napiš dvojici 

předmět a slovo, které rozvíjí. Např. Maminka vařila oběd. Vařila oběd Pt 4. Cvičení 

napiš do školního sešitu, opět jej nezapomeň označit. 

 

b) Na straně 107 vypracuj cvičení 8 – piš dvojici, která k sobě patří. 

 

 

      NOVÉ UČIVO      Čeká nás poslední větný člen. Maximálně se soustřeď a jdeme na to. To, 

co je v rámečku, si neopisuj – jen nad tím dumej. 

 



 

Teď si otevři sešit TEORIE a krásně barevně si napiš: 

 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

- rozvíjející větný člen závislý na slovese (někdy i na přídavném jméně) 

- blíže určuje okolnosti děje (místo, čas, způsob..) 

- ptáme se příslovci např. kam? kudy? kdy? jak? proč?  

  PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

MÍSTA 
kde? kam? odkud? kudy? 

 
přijel do města, bydlí ve městě, 
pojďme přes les 
  
 

ČASU 
kdy? odkdy? dokdy? 

 
přijel včera, plaveme od 
zítřka, odevzdej v pondělí 

ZPŮSOBU 
jak? jakým způsobem? 

 
tvářil se ustaraně, odpovídal 
podle pravdy, jel vlakem 
 
-bývá vyjádřeno i přirovnáním 
např. zpívá jako slavík 

 

  

Budeme vycházet z naší pohádky o větných členech. Všímáme si, jak jsou rozvíjející větné 

členy závislé na některých slovních druzích. Zapátrej v paměti a pozorně sleduj: 

- vybereme si základní skladební dvojici, je to jednoduchá věta: Petr hrál. 

- zkusíme holou větu rozvíjet pomocí rozvíjejících větných členů 

- jaký Petr? – zvolíme vhodné přívlastky, abychom rozvíjeli podstatné jméno (náš, 

kamarád, rychlý, sousedův…) 

Náš Petr hrál.  

- Můžeme větu ještě více rozvíjet? Ano, rozvineme sloveso hrál 

- Jak se můžeme ptát? Koho, co hrál? Hrál fotbal – předmět ve 4. pádě 

Náš Petr hrál fotbal. 

- Vytvořili jsme rozvitou jednoduchou větu, ale ještě pořád bychom ji mohli vylepšit. 

Jsme totiž zvědaví a chceme se dozvědět mnohem víc o tom, že Petr hrál fotbal. 

Jaké otázky nás zajímají? Už to slyším       Kde hrál, kdy hrál, jak umí hrát..? Jaký 

slovní druh rozvíjí uvedená tázací slova kde, kdy a jak? Rozvíjí sloveso.  

- Rozvitá věta by mohla vypadat třeba takto: 

Včera náš Petr hrál v Praze skvěle fotbal. 

- podíváme se naší krásně rozvité větě na zoubek 

  6       3       1      5   7      1        6     1 

                   Puč   Pks  Po    Přs    Pum    Puz   Pt 4 

Včera náš Petr hrál v Praze skvěle fotbal. 

 

 

      Včera hrál – v Praze hrál – skvěle hrál 

                                                          

                                větný člen, který závisí na slovese (rozvíjí sloveso), ptáme se otázkami, 

které nám blíže určí okolnosti děje (kde, kdy, kam, jak, proč…) se nazývá PŘÍSLOVEČNÉ 

URČENÍ.     

 

 

 



- bývá vyjádřeno: příslovcem (psal včera - kdy psal?) 

    podstatným jménem s předložkou (jde do školy - kam jde?) 

 zájmenem (utíká ke mně - kam utíká?) 

  3       1       5          7       1         1     

 Pks   Po    Přs          Pum          Puz 

Naše děti cestovaly  k babičce vlakem. 

 

        Po               Přs 

 

                          

Pks                            Pum                                               Puz 

        jaké děti?      kam cestovaly?                                  jak cestovaly? 

 

 

 

 

 

 

 

      PRÁCE S UČEBNICÍ       Nové učivo o předmětu si pročti v učebnici na straně 110. K tomu 

si ústně doplň cvičení 1. 

 

      HRAVÁ ČEŠTINA       Nalistuj si stranu 30 a udělej cvičení 8 a na straně 31 vypracuj cvičení 

9 a 10. 

 

     SLOH       Doufám, že stejně jako já milujete vypravování. Třeba když se sedí u ohně a 

kamarádi začnou vyprávět zábavné historky. Vypravování patří mezi nejkrásnější slohový 

útvar. Otevři si Hravou češtinu na straně 61 a vypracuj cvičení 1. 

Vezmi si slohový sešit o opiš si. 

VYPRAVOVÁNÍ 
- základem vypravování je děj, příběh 
- řadíme v časové posloupnosti, jak za sebou události následovaly 
- má být živé, zajímavé 
- reprodukce – je vypravovaný příběh, který jsme sami nezažili. 

 
PŘÍMÁ ŘEČ 

- podává něčí projev tak, jak byl pronesen, označujeme ji uvozovkami 
- bývá uvedena uvozovací větou 
- uvozovací věta je: a) před přímou řečí   Petr zavolal: „Pavle, pojď!“ 

děti  cestovaly

y 

vlakem Naše k babičce 

!!! Platí přednost příslovečného určení před předmětem !!! 

Můžeme-li se zeptat na větný člen pádovou otázkou a také otázkou příslovečnou – 

větný člen určíme jako příslovečné určení. 

např. přišel z práce -   z koho, čeho?  

- odkud přišel       z práce určíme jako Pum 



b) za přímou řečí      „Pavle, pojď!“ zavolal Petr. 
c) vložena mezi přímou řeč „Pavle,“ zavolal Petr, „pojď!“ 

 

      ŘEŠENÍ       

PŘEDMĚT 

Značka: Pt 

Ptáme se na něj: pádovými otázkami, kromě 1. a 5. pádu 

Závisí/rozvíjí: sloveso, přídavné jméno 

a) 106/4 

dělají člověka Pt 4, přináší růže Pt 4, neuteče osudu Pt 3, nenaučíš psa Pt 4, nenaučíš kouskům Pt 

3, rovná se pyšnému Pt 3, šlechtí člověka Pt 4, nevěří hladovému Pt 3,netratí cti Pt 2, nebojí se 

stáda Pt 2, se drží hejna Pt 2. 

b) 107/8 

Pes (Po) se schoval, uvázal psa (Pt 4), květiny (Po) rozkvetly, dala květiny (Pt 4), hrál na housle 

(Pt 4), housle (Po) hrály, jím čokoládu (Pt 4), čokoláda (Po) je nezdravá, jíte zeleninu (Pt 4), 

zelenina (Po) je nejlepší, počítač (Po) pomáhá, neobejdu se bez počítače (Pt 2), nese babičce 

(Pt 3), babička (Po) je čiperná – všiml sis, v jaké pádě je podmět? Ano, je v 1.pádě. 

  

       Hravá čeština        

 

 



  

 

       SLOH      

   

 

 

 

 

 

 

 

 


