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2. TÝDEN 

 

Přečti si následující teorii a nauč se ji 

 

Větné členy 

Věta se skládá ze slov. 

Těmto slovům říkáme větné členy. 

Větný člen tvoří jedno slovo, např. stůl, spím či slovní spojení např. na stole, spal bych. 

 

Základní větné členy 

Základní větné členy jsou podmět a přísudek. 

Tvoří spolu základní skladební dvojici: 

 

- Podmět – ptáme se na něj otázkou kdo? co?  

Např. Kočka sedí na okně. (Ptáme se „KDO CO SEDÍ NA OKNĚ?“)  

Kočka – je to tedy podmět, podtrhneme jej rovnou čarou. 

 

Např. Já půjdu do školy. (Ptám se „KDO CO PŮJDE DO ŠKOLY?“) 

Já – je to podmět 

 

- Přísudek – ptáme se na něj: Co podmět dělá? Co se s ním děje? Jaký je? 

Např. Maminka vaří oběd. (Ptáme se „CO MAMINKA DĚLÁ?“) 

Vaří – je to přísudek, podtrhneme jej vlnovkou 

Např. On se učí  

 

Odpověz na otázky (do sešitu či na tento papír) 

Co tvoří větný člen? 

- 

- 

Kdo tvoří základní skladební dvojici? 

- 

- 

Uveď 2 příklady podmětu. 

Uveď 2 příklady přísudku. 
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Přečti si následující teorii 

 

Žádost 

- Žádost je forma úředního dopisu 

- Je adresována nějaké instituci, například banka, škola, městský úřad apod. 

- Spousta institucí (zejména úřady) mají své předtištěné formuláře 

- Žádost obsahuje: požadavek, přání či prosbu 

- Obsahuje fakta a musí být výstižná 

- Příklady žádostí: 

• Žádost o občanský průkaz 

• Žádost o zrušení bankovního účtu 

• Žádost o ukončení školní docházky 

• Žádost o pracovní místo 

 

Odpověz na otázky 

Co je to žádost? 

 

 

Komu je žádost adresována? 

- 

- 

- 

 

Co žádost obsahuje? 

- 

- 

- 

 

Uveď 3 příklady žádostí. 

- 

- 

- 
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Rozhodni, co je pravda 

 

  spí       mluví 

kočka  čte    květina   voní 

 

  tančí       letí 

dřevo  hoří    letadlo   počítá 

 

  kluše       si hrají 

kůň  plazí se   děti   létají 

 

  oči       roste 

had má  ruce    strom   kouše 

   

  spí       čte 

rádio  hraje    pero   píše 

 

  se pije       hřejí 

bonbon se cucá    brusle   jedou 

 

  letí       žehlí 

loď  plave    žehlička  vysává 

 

  bečí       dupe 

kráva  bučí    ježek   tancuje 

 


