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VÝKLADOVÁ ČÁST (zápis do školního sešitu) 

 

OPAKOVÁNÍ ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ 

 

větný člen rozvíjí vyjadřuje příklady 

předmět sloveso 
přídavné jméno 

osobu, zvíře, věc, kterou slovesný děj 
zasahuje nebo které se týká 

čte knihu 
napil se vody 
náchylný k nemocem 

příslovečné 
určení 

sloveso 
přídavné jméno 
příslovce 

různé okolnosti, 
děje a vztahy 

mluví potichu 
ležící na zemi 
zcela jistě 

přívlastek podstatné jméno bližší určení, 
omezení významu podstat. jména 

Žluté květy 
Rytmus písně 

doplněk sloveso a zároveň 
podst. jméno nebo 
zájmeno 

vlastnost nebo stav, které má jev 
označený jménem během děje nebo 
které během děje nabývá 

Jirka se rád směje. 
Vrátil se unavený. 
Udělám to sám. 

 

Větnými členy jsou plnovýznamová slova, která jsou součástí věty.  
Neplnovýznamová slova sama o sobě větnými členy nejsou, ale jsou vždy součástí větného členu. 
 
Za jeden větný člen pokládáme: 
- spojení předložky a jména (na cestě, v tašce, za ním, pro tebe) 
- zvratné sloveso (smál se, těšili se) 
- složený tvar slovesný (čekali jsme, budeme psát, byli byste přijeli) 
Spojky a částice nejsou větnými členy ani jejich součástmi. 
 
 

PŘEDMĚT /Pt/      Učivo v učebnici str. 101 

• Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, které se děj týká 
• Závisí na slovese (přídavném jméně) 
• Ptáme se na něj: 2., 3., 4., 6., 7. pádovou otázkou 
• Je vyjádřen podstatným jménem, zájmenem, infinitivem 
• př: Nejsem zvyklá denně cvičit. Vím o tom všechno. Klárka si strašně přála psa. 

 
 

 
1.  Rozhodni, zda je vyznačené slovo ve větě podmětem Po nebo předmětem Pt: 

 
To kolo jsem dostal od babičky. Rozbilo se ti kolo? Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené růže?  

Zahlédli jsme jeho znamení, že už jsme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení. 

2.  Ve větách podtrhni holé předměty a urči pád: 

1. Stiskl jsem učiteli upřímně ruku.   2. Podolský bazén bude hostit do neděle naše plavecké naděje.    

3. Žil klidným životem.     4. Učíme se cizím jazykům.    

5. Uvažuji o dalším studiu.     6. Usmívá se na nás.     

7. Očisti si boty.      8. Tu knihu ti určitě přinesu. 



3.  Vyhledej ve větách předměty, podtrhni je a urči pád: 

1. Jitka poslala Evě pohlednici z výletu.      2. Ředitel usiloval o lepší podmínky pro práci.  

3. Konstruktér pracoval na novém přístroji.    4. Do směsi jsme přidali kapku kyseliny.    

5. Nepořádek v dílně nesvědčí o dobrém pracovníkovi.    6. Martě se ve městě nelíbilo.    

7. Obec prodala pozemek novým přistěhovalcům.       8. Nikdo už nedbal na jejich nářky.   

 

4/ Urči druh předmětu (holý, rozvitý, několikanásobný): 

Strýc obchodoval se starožitnostmi.  

Cena neodpovídá celkové kvalitě.  

Petra je chtivá peněz a slávy.  

Domáhali se občanských práv.  

Honza snědl celou svačinu.  

Vzal si tužku a papír.  

Pořídil sis šálu a čepici?  

Neplýtvej neustále energií.  

 

 

5/ Vyhledej a podtrhni předměty a urči pád: 

 

Koupili jsme citrony a pomeranče.   

Můžeš mi doporučit nějaký film?   

Prohlédněte si pozorně stopy.   

Přinesli jsme vstupenky na koncert.   

Vrátný opatřil dveře visacím zámkem. 

 


