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OPAKOVÁNÍ
Aktivizační úloha
1

a) Vyhledej v osmisměrce vyjmenovaná slova a vyškrtej je. Zbylá slova vytvoří tajenku.

OPAKOVÁNÍ
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Legenda:
babyka – býk – hlemýžď – kobyla – mlýn – myš – pyl – pýr – sýček –
sýkora – sysel – syn – sýr – sytý – vydra – výr

Tajenka:
b) Podtrhni v legendě slova, která se pojí s přírodou.
2

Rozděl text na jednotlivá slova. U každého slova urči slovní druh.
VčerajsmesmaminkouatatínkemjelinavýletdoAdršpašskýchskal.
„Ach,tojenádhera!“vykřiklamaminka,kdyžvystoupilazauta.

3

4

Utvoř logické dvojice. Vysvětli, zda se jedná o synonyma,
antonyma, či homonyma.
zdravý

lehký

široký

křehký

těžký

smutný

bytelný

úzký

veselý

nemocný

Rozhodni, které hlásky patří do textu.
K ob(ě/je)du jsme si dali vi(n/nn)ou klobásu. Tam(ě/ně)jší obyvatelé op(ě/je)vovali krásu svého m(ě/ně)sta.
Snažil se chovat rozum(ě/ně) a skrom(ě/ně). Sti(n/nn)á zahrada omam(ě/ně) voněla rozkvetlými květinami.
Byla plná v(ě/je)mů z ob(ě/je)vné cesty. Řekl mi to soukrom(ě/ně). Netroufl si vyslovit dom(ě/ně)ku nahlas.

5

6

Urči správně druhy přídavných jmen.
a) veselý psík

b) včelí med

c) Vítkův problém

d) maminčino kuře

e) rychlý závodník

f) jelení troubení

Urči správně druhy zájmen.
a) Kdo mi to tu loupe perníček?
b) Vidíš se v tom zrcadle?
c) Viděl v zrcadle svůj odraz.
d) Někdo o tom musí něco vědět.

2
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7

Převeď věty, respektuj požadovaný způsob a čas.
a) Dnes vaříme k obědu smažený květák.
podmiňovací způsob:

OPAKOVÁNÍ

b) Při hodině výtvarné výchovy malujeme podzimní krajinu.
oznamovací způsob, budoucí čas:
c) Jsi potichu.
rozkazovací způsob:
8

a) Doplň to textu chybějící hlásky.
Učitelé přírodop__su pro nás připravil__ hned na začátek školního
roku exkurz__ . Rozhodl__ se, že nás vezmou do motýl__ zahrady. Víte,
že motýl__ vnímají chutě sv__mi chodidl__? M__ jsme to taky nevěděl__ .
A zjistil__ jsme, že toho o motýlech nevíme mnohem víc. V zahradě jsme
strávil__ dvě hodiny a nestačil__ jsme se divit, kolik nejrůznějších druhů
motýlů kolem nás proletělo. Největší úspěch měla Alenka, která si
vzala žluté tričko. Motýl__ se do ní doslova zamiloval__ a neustále na ni
sedal__ . Největším zážitkem pro nás b__lo pozorovat, jak se z kukl__ klube pestrobarevný motýl.
b) U zvýrazněných podstatných jmen urči jejich mluvnické kategorie a vzor.
a) zahrady
b) motýlů
c) tričko
d) zážitkem
c) U zvýrazněných sloves urči osobu, číslo, způsob, čas a připiš také infinitiv.
osoba

číslo

způsob

čas

infinitiv

nevíme
proletělo
měla
klube
d) Vypiš z textu:
a) zájmeno přivlastňovací
b) přídavné jméno tvrdé
c) číslovku
d) přídavné jméno ve 3. stupni
e) Vyber, kolik je v textu vět jednoduchých. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
f) Pozorně si přečti uvedené odpovědi. Vymysli k nim správné otázky.
a)
Naše exkurze se uskutečnila hned na začátku školního roku.
b)

?

?
Určitě Alenka.

c)

?
Sledovat, jak se motýl vyvíjí – z housenky v larvu a pak v motýla. Celý ten cyklus je nesmírně zajímavý.

3
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OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY
Aktivizační úloha
1

Přečti si text.
Mnozí tvrdíme, že mluvíme, „jak nám zobák narost“. Jde však o tvrzení naprosto mylné, a to
z několika důvodů: a) většinou zobáky nemáme; b) i kdybychom cosi jako zobák skutečně měli,
nenarodili jsme se s ním, narostl nám až později, postupně a naším přičiněním.
(Otmar Chadim, Jak bysme (bychom) měli mluvit; upraveno)
a) Vysvětli význam rčení uvedeného v textu.
____________________________________________________________________________________________________________
b) Zkus vysvětlit, jak asi mluví ten, kdo:
mluví jako kniha _______________________________________________________________________________________ ,
mluví jako tatar _______________________________________________________________________________________ .

2

a) Přečti si následující báseň. Vyhledej obdobnou část pověsti od Aloise Jiráska a texty
porovnej z hlediska užitých jazykových prostředků.
Jednou, dyž už Libuši lezlo krkem
to věčný krafání,
že běda chlapum, kerejm pucuje hlavy sukně, povídá:
- Mně, tedy, ať nikdo neradí, tedy, kdy do toho bouchnu.
Vemte z maštale šimla
a von vás k tomu mýmu dovede.
Tedy, až tam dorazíte, tak že mu skazuju,
aby tedy přijel.
Ale ne abyste se rafali,
to tedy každá hádka zaneřádí zem, tedy, na tisíc let.

(Jiří Kolář, O Libuši a Přemyslovi)

b) Nahraď nespisovná slova z textu slovy spisovnými: krafání, maštal, rafat se.
____________________________________________________________________________________________________________
c) Uveď spisovná vyjádření pro slovní spojení: lézt krkem, pucovat hlavy, kdy do toho bouchnu.
____________________________________________________________________________________________________________
d) Do sešitu převeď úryvek do spisovného jazyka.
3

a) Přečti si slova z lašského nářečí, tipni si jejich význam a spoj je s ním.
kyrysar

nepořádek

kytka

tele

lavor

stehna

mašinky

líný člověk

blesky

statná žena

klepeto

mazlivý název husy

chlast

velký vzor na šatech

pila

člověk pomalý v práci

kytary

umyvadlo

smyk

zápalky

logr

vráska

zdechlina

(např. husí) stehýnko

krab

oči

čela

noha

b) Přečti si výrazy z lašského nářečí a tipni si jejich význam.

4
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babjoch ________________________________________

paryzol ___________________________________________

je mu bzum ____________________________________

kaj _________________________________________________

naser mater ____________________________________

plezmero __________________________________________

dožera __________________________________________

žito ________________________________________________
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Zařaď jednotlivé skupiny slov (tzv. profesionalismy) k odpovídajícím profesím na obrázku.
Dokážeš vysvětlit význam alespoň některých slov?
a) gyps, fofrklacky, chíra, pacoš, zaflastrovat
b) paragán, mazák, atómbordel, buzerplac, bévépéčko
c) bidýlko, štěk, brept, cajdák, klaďák

5

Vysvětli význam slangových slovních spojení ze školního prostředí.
a) biflovat příroďák _______________________________________________________________________________________

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

4

b) rupnout z čédiny ______________________________________________________________________________________
c) chytit kouli z angliny ___________________________________________________________________________________

JAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽK Y
Aktivizační úloha
1

Napiš alespoň 10 termínů, které si pamatuješ z českého jazyka.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2

Doplň do textu vhodná slova.
Mezi základní obory, které zkoumá jazykověda, patří _____________________ . Je to vlastně nauka o slovních
druzích a tvarech slov. Větu jako celek pak zkoumá _____________________ . Nauka o slovní zásobě se označuje
jako ___________________ , různými způsoby obohacování slovní zásoby se zabývá __________________ . Stylistika
je nauka o ____________________ .

3 Pojmy zapsané v úloze 1 přiřaď k jednotlivým disciplínám.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
4

Doplň do slov ztracená písmena. Pokud budeš potřebovat pomoc, podívej se do slovníku cizích
slov.
F__AZ__OL__GIE = nauka o ustálených slovních spojeních v daném jazyce.
ETY__O__OGIE = obor jazykovědy zkoumající původ a vývoj slov.
RÉ__ORI__A = věda, která se zabývá řečí jakožto uměním mluvit a jednat s lidmi, případně jak dokázat
ostatní o něčem přesvědčit.

Učebnice str. 10
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PODSTATNÁ JMÉNA
Aktivizační úloha

TVAROSLOVÍ

1

a) Přečti si text.

Tohle bude
pád!

Ty jsi ale
číslo!

b) Vztahují se tučně zvýrazněná slova v bublinách
Do tohoto rodu k významu věcnému, nebo mluvnickému?
nepatřím!

c) Najdi 3 podstatná jména, která vidíš napsaná na
obrázku, a napiš k nim mluvnické i věcné významy.

2

Přečti si text a rozhodni, zda jsou mluvnické kategorie u tučně zvýrazněných slov určeny správně.
Případné chyby oprav.
Hobiti jsou nenápadný, ale starobylý národ, dříve početnější než
dnes; mají totiž rádi mír a pokoj a dobře obdělávanou půdu: jejich
oblíbeným sídlištěm býval spořádaný venkov s dobrými hospodáři.
Nikdy neporozuměli strojům složitějším než kovářské měchy, vodní
mlýn nebo ruční stav; a neměli je rádi, ačkoli uměli obratně zacházet
s nářadím.
(John Ronald Reuel Tolkien, Pán Prstenů – Společenstvo Prstenu)

3

pád

číslo

rod

životnost

Jsou mluvnické kategorie určeny správně?

mír

2.

jednotné

mužský

neživotný

ANO – NE

pokoj

1.

jednotné

střední

–

ANO – NE

půdu

4.

jednotné

mužský

–

ANO – NE

sídlištěm

6.

jednotné

mužský

–

ANO – NE

hospodáři

7.

množné

střední

neživotný

ANO – NE

měchy

1.

jednotné

mužský

neživotný

ANO – NE

nářadím

7.

jednotné

mužský

–

ANO – NE

a) Doplň do vět i/y/í/ý.
Podél silnice v rámci projektu týkajícího se ochrany životního prostředí vysázeli větrolam__. Ve větv__ch
stromů se ozývalo štěbetání ptáků, mezi nimi byli slyšet kos__, pěnkav__, rorýs__ a sýkor__. Moji
prarodiče bydlí v Příbram__, já ale pocházím z Mladé Boleslav__. Staví vlak i v Čáslav__? Pojedeme
v létě do Karlov__ch Varů? Sledovali jsme květenu na obou břez__ch potoka. Letos se to všude hemžilo
myšm__. Kráv__ a ovce se vrátily z pastv__ zpět do chléva.
b) U tučně zvýrazněných slov urči mluvnické kategorie.

12
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4

a) Ke každému obrázku uveď 2 podstatná jména konkrétní a 2 podstatná jména abstraktní.
Každé ze slov použij v netradičním spojení ve větě či v souvětí.
a)

TVAROSLOVÍ

b)

a)

b)

b) Ke každému obrázku vytvoř 2 podstatná jména slovesná, jež označují názvy činností; poté
2 podstatná jména vlastní a 2 obecná.

5

Uvedená podstatná jména použij v různých větách, a to jednou s významem konkrétním a jednou
s významem abstraktním.
psaní

světlo

cesta

stavba

6

Z následujících slabik sestav podstatná jména a urči, zda jde o jména hromadná, látková či
pomnožná.

dře

stromo

ví

křo

vo

vo

da

ví

hous

ta

le

ví

no

vra

dří

mlá

ví

zí

13
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ZÁJMENA
Aktivizační úloha
Přečti si komiks.

a) Najdi v bublinách všechna
osobní zájmena a zapiš je
v 1. pádu.

TVAROSLOVÍ

1

_________________________________
_________________________________
b) Kolik druhů zájmen je
obsaženo v textu komiksu?
Vypiš je.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

© Nobrow, 2013
(Luke Pearson, Hilda a půlnoční obr)

2

c) Navrhni do sešitu podobu
jednoho panelu komiksu.
K panelu připoj bubliny
s dialogem, v němž budou
přítomny chybějící druhy
zájmen.

a) Doplň do přísloví správná zájmena a urči jejich druh a pád.
přísloví

druh

pád

__________ není rady, __________ není pomoci.
Nehas, __________ tě nepálí.
__________ chce kam, pomozme __________ tam.
__________ __________ štěstí strůjce.
__________ jinému jámu kopá, __________ do __________ padá.
Stokrát __________ umořilo osla.
Pes, __________ štěká, nekouše.
__________ dům – __________ hrad.
b) Vysvětli význam dvou přísloví na konkrétním příkladu.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3

a) Podtrhni větu, v níž je tučně vytištěné slovo zájmenem. Urči pád u všech zájmen.
Spolupracovali se mnou i s dalšími odborníky. Teď si mnou ruce, jak se jim to podařilo. _____________________
Nikdo je neoslovil. Je to politováníhodné. _____________________________________________________________________
Jím se ovlivnit určitě nenechám. Raději jím pravidelně menší porce. _________________________________________
Nechápu, proč všechno ničí. Nepodpořili ničí návrh, přišli s vlastním. ________________________________________
b) Uveď, kterým slovním druhem jsou tučně vytištěná slova ve větách, které jsi nepodtrhl/a.
_____________________________________________________________________________________________________________
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4

Doplň do vět správné tvary zájmena já.
Mysli na _____________ . Řekni _____________ to. _____________ se to stát nemůže. Půjdeš se _____________? Proč
jsi na _____________ nepočkal? Napsal _____________ dlouhý dopis. _____________ se to přece netýká. Určitě se

5

Rozhodni, zda jsou věty se zájmenem se (sebou x s sebou) zapsány správně. Do závorky napiš
(A) ano, nebo (N) ne.
Děvčata s sebou netrpělivě vrtěla. (______) Vezmi si s sebou svačinu. (______) Nezapomeň mít sebou svůj
mobilní telefon. (______) Je si jistý sám s sebou. (______) Je třeba se sebou hodit, jinak nám vlak ujede. (______)
Tohle není samo s sebou. (______) Marie si je sebou velmi jistá. (______) Chcete tu pizzu s sebou? (______)

6

TVAROSLOVÍ

bavili o _____________ ! Mysli zítra na _____________ . Představení se _____________ moc líbilo.

Nahraď slovo stejný zájmeny týž, tentýž.
Chodíme do stejné třídy. Pracujeme na stejném projektu. Oblíbili jsme si stejnou kapelu. Chceme žít ve
stejných podmínkách.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

7

Spoj věty pomocí vztažných zájmen, a vytvoř tak souvětí. Dbej na správnou interpunkci.
Tygr i lev patří mezi kočkovité šelmy. Svou potravu na rozdíl od
mrchožroutů loví.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V tropických deštných pralesích naleznete rostliny s láčkami. To je trávicí
orgán masožravých rostlin.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nejjasnější hvězdou souhvězdí Lyry je Vega. V arabštině její název znamená „padající“.
_____________________________________________________________________________________________________________

8

9

Vyber z bodů a–c možnost, v jakém pořadí je třeba do následujících vět doplnit i/y.
1.

Nevěřil bych jim, ani kdyby m__ do očí tvrdili: „M__ jsme to nebyli.“

2.

M__ se o to postaráme, svěř m__ prosím ten úkol.

3.

Už m__ nic podobného nenabízej, vůbec m__ to nechutná.

4.

Co m__ víme, m__ s tím opravdu nemáme nic společného.

5.

M__ bychom se asi do takové soutěže nikdy nepřihlásili, kdyby m__ ji
nedoporučil můj nejlepší kamarád.

6.

Najde se někdo, kdo m__ prozradí, zda jsme postoupili m__ , nebo oni?

a) i-i

b) y-y

c) i-y

Rozhodni, ve kterém pořadí je třeba do příkladů doplnit i/í. Zakroužkuj správnou variantu.
Chtěl jsem říct, jak moc m__ na n__ záleží, ale m__ přátelé m__ to
rozmluvili.

a) i-í-í-í

b) i-í-í-i

c) í-í-í-i

Neměl jsem se řídit jej__ch názorem, nezáleželo j__m na mně
a t__m m__ vše zkomplikovali.

a) i-i-í-i

b) i-í-i-i

c) i-i-i-i

Vaš__ nám tvrdili, že se bez naš__ rady neobejdou, proto jsme
j__m slíbili, že já i m__ přátelé kdykoli ochotně pomůžeme.

a) í-í-i-i

b) i-i-i-í

c) i-í-i-í
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SLOVESA – PROCVIČOVÁNÍ
1

Vypiš všechna slovesa a urči u nich mluvnické kategorie.

TVAROSLOVÍ

Láká mě pustý ostrov, kde by rostly jen kokosové palmy. Jezte zdravě, ochráníte tím své zdraví. Vstávala
jsem dnes brzy, abych se v klidu nasnídala. Zavolej mi, až budeš znát výsledek. Do přírody si s sebou
bereme stany, ale vyspíme se i na holé zemi.
sloveso

2

mluvnické kategorie

sloveso

mluvnické kategorie

Barevně rozliš slovesné tvary jednoduché (zeleně) a složené (žlutě).
poslechni mě, plavíme se po moři, vyplatilo by se to, shořel stoh slámy, nenapovídejte mu, zapomněla
na tebe, hrají si, budou se s ní soudit, rádi bychom si zazpívali, navštívil jsem koncert, zavoláš mi?, mládě
se vylíhlo, připadám si divně, podívali jsme se z okna, rozhodněme se svobodně, rozhlédl jsem se po
ostatních, potvrdili jste účast, vstaň, zjistím to, diví se mi, vyprávěli příběh, postaví dům

3

a) Barevně rozliš všechna se – zvratná zájmena vyznač žlutě, předložky modře.
Přidej se k nám. Nezapomeň se podepsat. Nosí brýle se silnějšími skly.
Koťata se vyhřívala na verandě. Se svými povinnostmi se musíš vypořádat
sám. Žáci se přišli poradit. Petr se rozhodl využít naší pomoci. Můžeme
se jen domnívat, jak se sem ti mravenci dostali. Muži se naštvaně zvedli
a odešli. Mám se dobře. Nikdo se nechtěl hádat se Sašou, protože se
vždy rychle rozohnil.
b) Barevně podtrhni slovesa a podstatná jména, s nimiž se zvýrazněná slova pojí.

4

Slovesa v uvedených větách převeď do tvaru podmiňovacího způsobu přítomného a zapiš je.
Byli bychom jim rádi pomohli. Jsem na ně hrdý! Petr a Zuzka nám určitě nelhali. Stojíte mi v cestě.
Zvítězíme nad všemi. Dáte si čaj nebo kávu? Kdybych to byl věděl, tak bych si vzal deštník. Kdo se chce
připojit k nám? Přejete si platit? Divoká zvířata pouze fotografuji. Nesmíte se vrátit!
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

5

Barevně odliš slovesa v podmiňovacím způsobu přítomném (zeleně) od minulého (žlutě).
zapojil bych se, zachoval by se, postřehli bychom, rozbilo by se, byl bych se snažil, byli byste utekli,
rozmístili byste se, odhodlali by se, přidal bych se, byli by se zapojili, snědl bys, byli by trénovali, byl
bys zůstal, bylo by se zlepšilo, povídali bychom si, byli bychom se rozdělili, upozornil by, přidali by si
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6

Tvoř požadované tvary sloves dle zadaných mluvnických kategorií – respektuj stanovenou
tematickou oblast pro výběr sloves. Slovesa se ve cvičení nesmí opakovat.
a) Jídlo nebo škola (2 příklady ke každému zadání):
1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný _______________________________________________
3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas budoucí _____________________________________________
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací ____________________________________________________________
b) Sport nebo domácí práce (2 příklady ke každému zadání):
2. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný _______________________________________________
1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací ____________________________________________________________

TVAROSLOVÍ

2. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný ____________________________________________

1. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas budoucí _____________________________________________
2. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý _______________________________________________
3. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací minulý __________________________________________________
7

a) Roztřiď slovesa do připravené tabulky.
zaplatit, vzpomněl by si, procestoval, zazpívejme, odlákat, zakusíš, užívám si, líhnout se, zalij, dát
slovesné tvary určité

slovesné tvary neurčité

b) V tabulce v bodě a) převáděj tvary neurčité na libovolné tvary určité a naopak.
c) Roztřiď slovesa do připravené tabulky. Převáděj tvary neurčité na libovolné tvary určité a na‑
opak. Urči mluvnické kategorie.
vidíte, přečíst si, zasáhne, odmítnout, zavři
tvary neurčité

8

tvary určité

mluvnické kategorie

Doplň i/y/a ve shodě přísudku s podmětem.
a) poslanci zasedal__ , děti se rozutekl__ , všechny jsme přišl__ pozdě, dorazil__ tisíce
lidí, přítelkyně odešl__ bez rozloučení, auta se srazil__ , meze se rozoral__ , nebesa se
vyjasnil__ , psi se zakousl__ , odpadkové koše se vyprázdnil__ , lampy nefungoval__ ,
dělníci vykopal__ jámu, šaty se pomačkal__ , zavazadla se ztratil__
b) křesla a židle zmizel__ , města a vesnice dostal__ dotaci, ředitelé a jejich asistentky
přišl__ na poradu, Argentina a Brazílie uspořádal__ fotbalový turnaj, lékaři
a zdravotní sestry odešl__ na vizitu, opice, pávi a papoušci hlasitě povykoval__ , Polsko a Rakousko
uzavřel__ dohodu, štěňata a kotě si hrál__ na dvoře, králíci a slepice utekl__ , košťata a kbelíky ležel__ ve
sklepě, telata, kůzlata a jehňata se pásl__ na louce
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ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
Aktivizační úloha
1

Spoj výrazy z nabídky se základními větnými členy. Pozor, některé druhy patří k oběma členům.

SKLADBA

slovesný
holý

přísudek

vyjádřený

2

nevyjádřený

jmenný
se sponou
podmět
několikanásobný

jmenný
rozvitý

a) Vyhledej základní větné členy, podměty podtrhni rovně a přísudky vlnovkou.
V Londýně jezdí dvoupatrové autobusy. Žáci se shromáždili na
dvoře školy. Do které třídy chodí tvůj bratr? Stal se otcem už
ve dvaceti letech. Na lednici visely fotky z loňských prázdnin.
Čistota půl zdraví. Voda na čaj se už vaří. Na které řece leží
hlavní město Francie? Za plotem štěkali dva psi jako o život.
Oba na mě volali z okna ve druhém patře. Mluviti stříbro,
mlčeti zlato. Kdo nepůjde ve středu do kina? Lhát se nemá.
Silnice byla po dešti úplně mokrá. Rodiče odjeli vlakem do Prahy.
b) Vypiš z textu vždy dva přísudky podle zadání.
přísudek slovesný
přísudek jmenný
přísudek jmenný se sponou
c) Nadepiš nad podměty číslicí slovní druh, kterým jsou vyjádřeny.

3

Vytvoř věty s následujícími slovy ve funkci podmětu a urči, o které slovní druhy se jedná.
vy, obě, opakovat, poslední, au, ano, běhání, nic

4

a) Podtrhni věty s nevyjádřeným podmětem, ten poté zapiš do závorky podle vzoru.
(my) Snažili jsme se přijít včas.
(____) Pracovali celé odpoledne na zahradě. / (____) Kolik řečí umíš, (____) tolikrát jsi člověkem. / (____)
Nikdo se ti nebude smát. / (____) Jeho se na nic nezeptali. / (____) Ze spíže se ozvalo slabé škrábání. /
(____) Utište se! / (____) Náhle se zvedl silný vítr. / (____) Odjel na dva týdny k moři. / (____) Já jsem ti to
říkala už několikrát! / (____) Komu jsem měl zavolat? / (____) Byl alergický na včelí bodnutí.
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b) Vypiš z bodu a) dva přísudky jmenné se sponou.

Vytvoř věty k obrázkům podle zadání.
a)

c)

b)

SKLADBA

5

a) Rozvitý podmět + přísudek slovesný.

b) Několikanásobný podmět + přísudek jmenný se sponou.

c) Holý podmět vyjádřený infinitivem + rozvitý přísudek.

6

Slovesné přísudky nahraď přísudky jmennými se sponou a naopak.
přísudek jmenný se sponou

přísudek slovesný

Je ta polévka osolená?

Osolila jsi tu polévku?
Vynesl odpadkový koš.

Kostelík je celý dřevěný.
Zákon platí od ledna.
Sluchátka se rozbila.
Celý pytel cibule je shnilý.

7

a) V následujících větách podtrhni podměty a ústně je rozvíjej dalšími větnými členy.
Pes štěkal. Děti si hrály. Maminka vaří. Koně klusali. Dědeček vyprávěl příběh. Lampa nesvítí. Okna
jsou špinavá. Růže voní. Žáci píší. Ulice se klikatí. Hvězdy svítí. Soused bude natírat plot. Babička
nakupuje ovoce. Auta zastavila. Jablka voní. Pošta je zavřená. Dveře vrzaly. Dům se zřítil.
b) V následujících větách podtrhni přísudky a ústně je rozvíjej dalšími větnými členy.
Srnky se pásly. Chlapci cvičili. Oči se dívaly. Dělníci budou pracovat. Penály leží. Hosté obědvali.
Návštěva odešla. Podlaha se leskne. Motorka se rozjela. Mraky pluly. Žáci se omluvili. Muž se směje.
Kniha se otevřela. Květináče spadly. Prodavačka doplňuje. Bratr spěchá. Chlapci běhali.
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VĚTA JEDNODUCHÁ – PROCVIČOVÁNÍ
1

a) Urči, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ), nebo souvětí (S).
Společnými silami zvládneme všechny problémy a překážky. (____)
Slunečnice jsou typické tím, že se během dne otáčí za sluncem.

SKLADBA

(____) Otci se nejvíce podobáš, když se směješ. (____) Prohlédli
si vystavené předměty a odešli. (____) Nebylo snadné přesadit
vzrostlé stromy. (____) Uvařil oběd, který nám velice chutnal. (____)
b) Urči, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ), nebo souvětí (S). U souvětí zapiš také počet vět.
Když bouře udeřila, přestaly svítit lampy a v dálce se rozezněly sirény. (_______) Koncert se uskutečnil,
i když přijela kapela později. (_______) Stoupá-li zájem návštěvníků, roste i nabídka služeb. (_______)
Žlutá je oblíbená barva mého syna. (_______) Děti si krátily čas stavěním sněhuláka. (_______) Pokud si
nevezmeš brýle, nenechám tě řídit, protože bys ohrozil ostatní. (_______) Svatební obřady je potřeba
rezervovat se značným předstihem. (_______)
2

a) Podtrhni ve větě spojovací výrazy.
Pořadatelé ztratili přehled o tom, kdo jsou vystupující a kdo diváci. Moniku baví vařit, a proto se
stane kuchařkou. Budete-li sedět potichu, uslyšíte, jak za skříní šramotí myši. Když začne na jaře
svítit sluníčko, objeví se na vyhřátých kamenech ještěrky. Splatil svůj dluh včas, aby neplatil penále.
b) Podtrhni ve větě spojovací výrazy a za větu napiš, který je to slovní druh.
Záře nad obzorem byla tak silná, že jsme si chránili oči dlaní. (_______) Teď už vím, kdo to byl. (_______)
Nezapomněl jsem, jak jsi mě podvedl. (_______) Všichni se snažili, ale jen jeden se stal vítězem. (_______)
Když vstaneš opravdu časně, uslyšíš ptačí koncert. (_______) Na stole stojí dort, který jsem ti upekl.
(_______) Chutnají mi sladkovodní i mořské ryby. (_______)
c) Doplň do vět vhodné spojovací výrazy.
Můj dědeček hraje v kapele, __________ funguje již čtyřicet let. __________ přijde sousedka, nezapomeňte
jí popřát všechno nejlepší. Nevím, __________ jsem si položil brýle. Přestaňte se tvářit, __________ se vás
to netýká. Řekni mi, __________ máš za lubem. Spěchal, __________ vlak mu stejně ujel.

3

a) Doplň i/y/a ve shodě přísudku s podmětem a podtrhni základní skladební dvojice.
Děti se hádal__ o oblíbené hračky. Všichni si myslel__ , že autobusy už odjel__ . Připomněl__ jsme
si důležité výročí. Letadla odletěl__ . Davy lidí čekal__ před koncertní halou. Na náměstí stál__ dva
sněhuláci. Ulice zel__ prázdnotou. Stáda bizonů se proháněl__ prérií. My jsme nikomu nic neudělal__ .
b) Doplň interpunkci a koncovky i/y/a ve shodě přísudku s podmětem. Podtrhni základní skladební
dvojice.
Záchranáři lékařky a další členové týmu obdržel__ ocenění. Se Zemí nekomunikoval__ obě vesmírné
stanice. Vrata se zasekl__ a dveře se neotevřel__ . Rodiče i prarodiče odešl__ do divadla. Koně
postával__ v ohradě ovce a berani se pásl__ na louce a krávy bučel__ ve chlévě. Přišl__ ti nějaké
dopisy a pohlednice. Lepidla pastelky a nůžky se povaloval__ pod stolem. Tulipány narcisy modřence
i jaterníky patří mezi jarní květiny.
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Rozvíjej postupně základní skladební dvojici dalšími větnými členy.
Psi

štěkali.

_____________________

_____________________

________________________________________

______________________________________

____________________________________________________
5

6

____________________________________________________

Graficky znázorni následující věty.
Naši rodiče se včera seznámili se školním řádem.

První místo překvapivě získal nejmladší závodník.

Na naší zahradě se líně povaloval sousedčin
kocour.

Dana si nevšímala nemístných poznámek
spolužáků.

SKLADBA

4

a) Ke každé větě vyber odpovídající grafické znázornění.
a) Na stěně visely barevné fotografie dětí. b) Na krmítko včera přiletěla sýkora. c) Ve škole začala
první hodina.
Př
PUM PUČ

Po

Př
PUM

Po
PkS

Př
PkN

PUM

Po
PkS

b) Ke každé větě vyber odpovídající grafické znázornění a dotvoř je.
a) Ve škole platí zákaz kreslení na školní lavice.
b) Zapomenutá miska zrní lákala ptačí mlsouny.
c) Rozdováděný slon neposlouchal svého cvičitele.

7

Urči větné členy u tučně zvýrazněných slov. Napiš zkratky za větu.
Nad městem se tyčila nová rozhledna. (_______ , _______) Včera jsem s maminkou vybíral dárek pro Elišku.
(_______ , _______) Učitel si důrazně vyžádal klid ve své hodině. (_______ , _______) Z prvního patra se ozvalo
hlasité žuch. (_______ , _______) Připrav na stůl příbory a hluboké talíře. (_______ , _______) Ráno si vezmi
z lednice svačinu. (_______ , _______) Žáci se snažili umělecky zachytit vánoční atmosféru. (_______ , _______)
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ZVUKOVÁ STR ÁNKA JAZYKA

ZVUKOVÁ STR ÁNK A JAZYK A
Aktivizační úloha
1

Prohlédni si komiks.
Čeho
bychom
se bali?

Naše
rodina to
tu bali.

Jak dlouho
asi poletí?
A záleží
jim vůbec
na délce?

Skvěle!
Letime
na Bali!

a) Podtrhni v bublinách slova, která měla být vyslovena se samohláskou dlouhou, a zapiš, jak
měla být náležitě vyslovena.
______________________________________________________________________________________________________________
b) Pro který region v ČR je ve výslovnosti typické krácení dlouhých samohlásek?
______________________________________________________________________________________________________________
c) Urči druhy vět podle postoje mluvčího (připiš je k bublinám).

2

a) Přiřaď slova z nabídky k záznamu jejich hláskové stavby – slova zapiš do horního řádku tabulky.
město, smrž, prsten, vrchy, věno, louka, auto, věšák
✕ = slabikotvorná souhláska
Vysvětlivky: ✕ = souhláska,  = samohláska a dvojhláska, 

✕ ✕ 

✕✕✕✕

✕ ✕✕✕
✕

✕✕✕✕

✕ 

✕✕
✕✕

✕✕✕

✕ ✕
✕

b) Vymysli další slova, která odpovídají uvedeným schématům, a zapiš je do spodního řádku.
c) Ve všech zapsaných slovech vyznač souhlásky podle daných pravidel: modře – tvrdé, zeleně –
měkké, žlutě – obojetné.
3

a) Z uvedených souhlásek vytvoř páry lišící se znělostí.
znělá
neznělá
b) Vytvoř pět slov se znělou souhláskou na konci a zapiš jejich
výslovnost.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Vyškrtni slova, v nichž není dvojhláska.
auto, pouhý, louka, poučený, zauzený, pauza, kouzelný, kauce, poupravit, sauna

5

a) Zapiš, jakou grafickou podobu mohou mít slova s uvedenou výslovností.
[objeťí]

[vjet]

[bílí]

[pili]

b) Užij každé zapsané slovo ve větě tak, aby byl zřejmý jeho význam.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

ZVUKOVÁ STR ÁNKA JAZYKA

4

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
6

a) Některá slova se liší jen délkou samohlásky. Tvoř věty s těmito slovy tak, aby byl zřejmý
významový rozdíl. (Významy neznámých slov vyhledej ve vhodném slovníku.)
kára – kárá ________________________________________________________________________________________________
sety – setý _________________________________________________________________________________________________
stačí – stáčí ________________________________________________________________________________________________
pas – pás __________________________________________________________________________________________________
kosi – kosí _________________________________________________________________________________________________
b) Ve dvojicích vymyslete během tří minut co nejvíce dalších dvojic slov lišících se délkou
samohlásky/samohlásek.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

7

a) Urči, zda jsou tvrzení o psaní a výslovnosti ú a ů pravdivá (ANO), nebo nepravdivá (NE).
Ú je ve výslovnosti delší než Ů.
Ú nikdy nepíšeme na konci slova s výjimkou citoslovcí.
Ů píšeme na počátku slova.
Uprostřed slova po předponě píšeme Ú
Na začátku druhé části složených slov píšeme Ú.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

–
–
–
–
–

NE
NE
NE
NE
NE

b) Chybná tvrzení z bodu a) oprav a opravenou variantu zapiš.
______________________________________________________________________________________________________________
c) Doplň ještě alespoň jedno pravidlo.
______________________________________________________________________________________________________________
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ZÁZNAMOV Ý ARCH PRO ODPOVĚDI Z TESTŮ
ZÁZNAMOVÝ ARCH

Testy A

Testy B

SKLADBA
1

a

a

1

b

2

b

c

d

c
d
3
2

a

b

c

d

3

4

ANO NE

ANO NE

4

3.1

4.1

3.2

4.2

3.3

4.3

3.4

4.4

a

b

c

d

4.1
4.2
4.3
4.4

5

5
6
6

7

7

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA, SLOH
1

1

ANO NE

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4
a

b

c

d

ANO NE

a

2

2

3

3

4

4

5

5

b

c

d
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