Zápis 24. 11.

Větné členy – přehled
Každá věta se skládá z větných členů. V češtině rozlišujeme:

Základní větné členy:
 podmět (Po, značíme rovnou čarou)
 přísudek (Př, značíme vlnovkou)
 tvoří základ věty, představují spolu základní skladební dvojici
Po

Př

Slunce svítí.

Rozvíjející větné členy:





přívlastek (Pk)
předmět (Pt)
příslovečné určení (Pu)
doplněk (D)

 rozvíjí větu, rozvíjí další členy
Po

Pt

Pu

Př

Pu

Slunce nám dnes svítí do oken.

 pokračování na další straně

25. 11. – online výuka v 11:00
- nachystej si sešit DÚ, PS, sešit školní a psací potřeby

Zápis 26. 11.

Podmět (Po)
- člen základní skladební dvojice
- označuje nositele děje
- ptáme se na něj otázkou: Kdo? Co?
1) podmět vyjádřený
- nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem, ale může být vyjádřen i jiným slovním
druhem
a)
b)
c)
d)
e)

podstatné jméno (Pavel píše.)
přídavné jméno (Poslední se připraví.)
zájmeno (On píše.)
číslovka (Čtyři chybí.)
infinitivem (Chybovat je lidské.)

a další…

2)
-

podmět nevyjádřený
poznáme ho z předchozí věty nebo podle tvaru slovesa
píšeme ho do hranaté závorky za větu
Karel šel do kina. Byl z filmu nadšený. [Karel]
Šel jsem na nákup. [Já]
Běž na nákup [Ty]

3)
-

podmět několikanásobný
vyjádřen dvěma i více slovy
tvoří 1 větný člen!
výrazy oddělujeme čárkou nebo spojkami (a, i, nebo)
Máma a táta šli na nákup.
Jablka, hrušky i švestky mi moc chutnají.

DÚ – 27. 11.
1) Učebnice str. 96 cv. 1  sešit DÚ
- Vyhledej ve větě podmět. Podmět napiš do sešitu a urči, kterým slovním druhem je
vyjádřen.
-

Př.: Petr navštívil o prázdninách Itálii.
Řekneš si: Kdo navštívili Itálii? Odpověď: Petr
Do sešitu napíšeš:
Petr – podstatné jméno

2)
-

Učebnice str. 96 cv. 2  sešit DÚ
přepiš do sešitu, doplň do vět vhodné podměty
nezapomeň se vždy zeptat otázkou: Kdo, co?
Př.: U boudy ležel malý huňatý (kdo, co?) pes a zíval.

