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MLUVNICE 
 
SKLADBA 

 
ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY  

 

PODMĚT 

 
 

Na str. 69 nahoře si přečti poučení o podmětu vyjádřeném a nevyjádřeném, holém, 

rozvitém, několikanásobném a zapiš si ho do mluvnického sešitu: 

  
Druhy podmětů: a) vyjádřený -  … 

        b) nevyjádřený -…  

 

Podmět může být holý, rozvitý nebo několikanásobný: 

a) podmět holý - …………….. 
b) podmět rozvitý -…………. 

c) Podmět několikanásobný -………….. 

 

Poté vypracuj písemně cvičení 1 na straně 69. Opiš ho do sešitu, doplň správně i/y a 
v každé větě rovnou čarou podtrhni podmět a nad slovo nadepiš číslicí slovní druh, 

kterým je podmět vyjádřen, např. 1 – podstatné jméno, 2 – přídavné jméno atd. Dej 

si pozor na podmět nevyjádřený, který se zaznamenává do hranaté závorky před 

větu. 
 
 

 

LITERATURA 
  
Čítanka: str. 150-151  
Oldřich Sirovátka – Marta Šrámková: Podzemní chodby z Hostýna do Prahy 

Přečtěte si úryvek a převyprávějte pověst vlastními slovy někomu z domácnosti.(Pouze 
najdete-li někoho, kdo má zájem a nebude ho to obtěžovat.)  
 
Na internetu zjistěte bližší informace o Hostýnu. Která stavba se na jeho vrcholu nachází? 
Odpovězte do literárního sešitu. 

 
Vysvětlete význam slov: pohůnek, ohlavy, kroj, křivák, střechýl. 
Odpovězte do literárního sešitu. 
 

Dalším úkolem zůstává souvislá četba. Vyberte si jakoukoli knihu z vlastní knihovničky (i 

odjinud). Průběžně si čtěte, těším se na referáty o knize.  

 
 

 
 



SLOH 
 
Téma v tomto týdnu: Vypravování 

 

Zopakujte si znaky vypravování. 
Znaky vypravování: 

 - základem je děj 

 - nejčastěji se zachovává časová posloupnost 

 - využíváme výstižná a rozmanitá dějová slovesa 
 - používáme přímou řeč 

 - užíváme přirovnání (spí jako zabitý) 

 - užíváme citoslovce (vrabec frr na střechu) 

 - užíváme krátké jednočlenné věty – zvyšují napětí (Tma. Ticho. Kroky…) 
 

Na str. 130 dole si zapište do slohového sešitu fialovou tabulku. Osnova zachycuje 

stavbu textu: 

 

Úkol:  
Vytvořte vypravování podle těchto osnov (vyberte si jednu ze tří, která vám bude 

nejlépe vyhovovat). 

Ve vypravování použij co nejvíce znaků vypravování. 

Nezapomeň na úvod, stať (zápletka, vyvrcholení, rozuzlení), závěr (fialová tabulka). 
Tomu odpovídají odstavce. 

 

1. 

- Vypadám hrozně. 
- Něco s tím udělám 

- Konečně jsem in. 

- Naši jsou jiného názoru. 

 

2. 
- Mám skvělý nápad. 

- Navštívil jsem kadeřníka. 

- doma byla pohroma. 

- Otec mě v noci ostříhal. 
- Nápad nebyl tak skvělý. 

 

3. 

- Tatínkovy narozeniny 
- Živý dárek 

- Tatínkovo zděšení 

- Šťastný konec 
 

Vypravování mi pošlete na adresu: novotnad@9zszlin.cz. 

 
Hodnocení: 

Bezchybná práce *** 

Vyhovující ** 

Práce s chybami *. 
 
Přeji Vám pěkné májové dny!  
Dana Novotná 
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