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ÚKOL 1: Zopakuj si příslovečné určení formou testu - v učebnici na straně 113. Písemně do 

cvičného sešitu. 

Opiš do sešitu teorie: 

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ 

VĚTA JEDNODUCHÁ – obsahuje jeden přísudek = jedno sloveso v určitém tvaru. 

Např.   Všichni tomu rozuměli. (přísudek: rozuměli  - jedna věta) 

Ranní vzduch byl prosycený kouřem z dřevěného uhlí z naší kuchyně. (přísudek: byl 

prosycený – jedna věta) 

 

SOUVĚTÍ – Spojení dvou a více vět jednoduchých do jednoho větného celku.  

- Vyjadřuje složitější myšlenku. 

- Obvykle platí, že kolik má souvětí přísudku, z tolika vět se skládá. 

- Uvozovací věta a přímá řeč netvoří souvětí. Jde o volné spojení vět. 

- Věty v souvětí bývají spojeny: 

● spojkami (např. a, i, ale, že, protože), 

● vztažnými zájmeny (např. který, kdo, kde) 

● vztažnými příslovci (např. kde, kdy, kam,…), 

● bez spojovacích výrazů, pouze odděleny čárkou. 

 

ÚKOL 2: Doplň vynechaná písmena. Text přepiš do cvičného sešitu. Rozliš věty jednoduché 

a souvětí. U souvětí uveď počet vět. 

O prázdninách jsme jezdil_ k bab_čce.  Brz_čko ráno nás budil_ kohouti pronikav_m 

kokrháním. Hlásil_, že přicház_ nov_ den. Když jsme vstal_, musel_ jsme nasypat zrní 

hladov_m slepicím. Za plotem natahoval_ krky hus_ a zlověstně syčel_. Čekal_ na kopřiv_, 

které jsme jim přinesl_. Dědečkov_m b_l_m králíkům jsme hodil_ hrst trávy. Prasata už 

chrochtal_, těm jsme dal_ vařené brambory. Pro ps_ jsme měl_ kosti, co zbyl_ od večeře. 

Když jsme skončil_, běžel_ jsme za dětmi ze vs_.  

 

Opiš do sešitu teorie: 

PŘÍMÁ ŘEČ 

- Doslovně zaznamenává řeč mluvčích. 

- Její začátek a konec jsou označeny uvozovkami. 

- Bývá uvozena uvozovací větou, která vyjadřuje, kdo přímou řeč pronesl (učitel se 

ptá, Jirka řekl). 

- Každou přímou řeč lze převést na nepřímou. Např. Maminka řekla: „Ve škole se 

chovej slušně.“  Maminka řekla, abych se ve škole choval slušně. 

Pravidla pro psaní přímé řeči: 

!!! Napište si tento podnadpis a v sešitu teorie nechte jednu stranu volnou. Kopii k přímé řeči vám do teorie 

vložím během kontroly úkolů, potom si ji vlepte. 
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ÚKOL 3:  Do cvičného sešitu vypiš věty uvozovací z následujícího textu. 

Ota se ptá: „Byl jsi včera v knihovně, Edo?“  

„Jasně.  A proč se ptáš?“ diví se Eda.  

Ota na to: „Kvůli té knížce na referát.“ 

 

ÚKOL 4: Do cvičného sešitu vypiš přímou řeč z následujícího textu. 

„Kde jsi byl?“ ptá se maminka.  

Jirka odpoví: „Ve škole přece.“ 

„Nelži!“ zlobí se maminka. 

„Ale já nelžu,“ zlobí se Jirka. 

 

SLOH: Následující zápis i úkol patří ještě k vypravování. Piš do slohového sešitu. 

OSNOVA 

  = zachycení hlavních myšlenek textu. 

- V osnově si ujasníme, co chceme říct a v jakém pořadí. 

- Osnova vypravování obsahuje: 

1. Úvod (seznámení s dobou příběhu, prostředím, hrdiny), 

2. Stať – hlavní část, kterou lze rozdělit na: 

 a) zápletku (začátek děje), 

 b) vyvrcholení (vystupňování děje), 

 c) rozuzlení (objasnění), 

3. Závěr (zhodnocení, vlastní pocity, poučení apod.) 

 

ÚKOL 5: Uspořádej body osnovy podle následujícího schématu tak, jak by měly jít dějově za 

sebou.  

 

VÝLET 

Návrat domů 

Setkání se psem 

Ošetření 

Napadení 

Odjezd vlakem 

Průběh cesty 

 

VÝLET 

1. Úvod: _______________________________ 

2. Stať:  ________________________________ 

 a) _______________________________ 

 b) _______________________________ 

 c) _______________________________ 

3. Závěr: _______________________________ 
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Řešení: 

ÚKOL 1: učebnice, strana 145 

 

ÚKOL 2: 

O prázdninách jsme jezdili k babičce. – VJ; Brzičko ráno nás budili kohouti pronikavým 

kokrháním. – VJ; Hlásili, že přichází nový den. – S, 2 věty; Když jsme vstali, museli jsme 

nasypat zrní hladovým slepicím. – S, 2 věty; Za plotem natahovaly krky husy a zlověstně 

syčely. – S, 2 věty; Čekaly na kopřivy, které jsme jim přinesli. – S, 2 věty; Dědečkovým 

bílým králíkům jsme hodili hrst trávy. – VJ; Prasata už chrochtala, těm jsme dali vařené 

brambory. – S, 2 věty; Pro psy jsme měli kosti, co zbyly od večeře. – S, 2 věty; Když jsme 

skončili, běželi jsme za dětmi ze vsi. – S, 2 věty 

 

ÚKOL 3: 

Ota se ptá: „Byl jsi včera v knihovně, Edo?“ 

 „Jasně.  A proč se ptáš?“ diví se Eda.  

Ota na to: „Kvůli té knížce na referát.“ 

 

ÚKOL 4:   

„Kde jsi byl?“ ptá se maminka.  

Jirka odpoví: „Ve škole přece.“ 

„Nelži!“ zlobí se maminka. 

„Ale já nelžu,“ zlobí se Jirka. 

 

ÚKOL 5: 

VÝLET 

1. Úvod: Odjezd vlakem 

2. Stať: Průběh cesty 

 a) Setkání se psem 

 b) Napadení 

 c) Ošetření 

3. Závěr: Návrat domů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


