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Všechny Vás zdravím      , 

v minulém týdnu jsme se podívali obecně na to, jak dělíme slovanské jazyky atd. Nyní se blíže 

podíváme na útvary našeho mateřského jazyka v rámci území, krajů, zájmových skupin, 

povolání apod. Toto téma je velmi zajímavé a doufám, že vás bude i bavit.  

      Pojďme se s chutí pustit do práce       

 

ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA  

✓ Prosím, přepište si přehledně a úhledně do sešitu teorie modrou tabulku – uč. str. 106 

– útvary českého jazyka  

✓ Zápis budeme mít připravený do 9. ročníku 

 

- poté si projděte uč. str. 106 cv. 1 – přečtěte si text a určete, o které útvary se jedná 

- uč. str. 107 cv. 2 – na mapě ČR ukažte, jakým nářečím se mluví v daném kraji 

 

OPAKOVÁNÍ VĚTNÉ ČLENY 

Úkol: Určete ZÁKLADNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ větné členy. Přepište do školního sešitu. 

Kvůli zpoždění vlaku čekala na nádraží nekonečně dlouho. 

Půjdeme si zaplavat do bazénu. 

Lidé i přes zákaz šlapali po trávníku. 

Do lesa na houby chodili každé ráno. 

Při větší opatrnosti nemuselo k nehodě dojít. 

 
Úkol: Vyznač přísudek a urči jeho druh. Přepište do školního sešitu. 

Ošetření zubů není příjemné. 

Petr by potřeboval radu rodičů. 

Brzy začne lékařům pomáhat počítač. 

Rodiče se stali podnikateli. 

Kniha – nejlepší přítel 

Maminka je vzdělaná. 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ 

 

Určete větné členy:  

Kvůli zpoždění Pupříčiny vlaku Pk nesh čekala Př na nádraží Pum 

nekonečně Pumíry dlouho Puz. (ona) 

 

Půjdeme Př si zaplavat Puúčelu do bazénu Pum. (my)  

Lidé Po i přes zákaz Pupřípustky šlapali Př po trávníku Pum. 

Do lesa Pum na houby Puúčelu chodili Př každé Pksh ráno Puč. (oni) 

 

Při větší Pksh opatrnosti Pupodmínky nemuselo Př k nehodě Pt dojít Př. 

 

 

Vyznač přísudek a urči jeho druh 

 

Ošetření zubů není příjemné. Př jmenný se sponou  

Petr by potřeboval radu rodičů. Př slovesný 

Brzy začne lékařům pomáhat počítač. Př slovesný složený 

Rodiče se stali podnikateli. Př jmenný se sponou 

Kniha – nejlepší přítel Př jmenný beze spony 

Maminka je vzdělaná. Př jmenný se sponou  

 

 


