
Skladba 

1. Zakroužkuj větu jednočlennou: 

a) Rád chodím na houby. 

b) Začali se hádat. 

c) Zde se nekouří. 

 

2. Urči věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty. 

Toho člověka lituji. 

Nekouřit! 

My nekouříme. 

Obloha bez mráčků. 

 

3. Označte větu s přísudkem jmenným se sponou. 

a) Zítra budu vstávat velmi brzy. 

b) V minulém roce se stal ředitelem. 

c) Pracoval jsem na stavbě. 

 

4.  Urči větné členy (podmět, přísudek, předmět, přívlastek shodný X neshodný, příslovečné 

určení…). 

 

Včera jsem napsala dlouhý dopis své kamarádce ze třídy. 

 

Setkal se s ní během zimních prázdnin. 

 

Při nedělním obědě si všichni pochutnali na kuřeti s nádivkou. 

 

5. Podtrhni přívlastky shodné – fialově X přívlastky neshodné – modře. 

V silném náporu větru staré okno ze dřeva prasklo. 

 

Tiché šeptání dětí přerušilo očekávané zvonění. 

 



6. Zvýrazni přívlastky postupně rozvíjející. 

Jakub stále rád vzpomíná na svou první cestu k moři. 

 

Návštěvníci zde mohou užít dvou sedačkových výtahů. 

 

Zpívali jsme krásné české písně. 

 

7. Určete druhy vedlejších vět. 

 

Zjišťoval, kdy nám pojede nejbližší vlak. 

 

Je otázka, kdy nám dojde trpělivost. 

 

U vody zůstaneme, dokud bude svítit slunce. 

 

8. Určete, v jakém poměru jsou věty hlavní. 

 

Čekali jsme návštěvu, ale nepřišla. 

 

Buď si vezmeš čistou košili, nebo s námi nikam nepůjdeš. 

 

Schylovalo se k dešti, proto jsme pospíchali domů. 

 

Nepřijdeme, neboť jsme nemocné. 

 

9. Zakroužkuj, ve které větě jsou v oslovení správně uvedené čárky. 

a) Zavolej mi, Jakube hned zítra. 

b) Zavolej mi, Jakube, hned zítra. 

c) Zavolej mi Jakube, hned zítra. 

 

 



Pravopis 

Doplň. 

1) ...leva dámské obuvi,  ...chovat dárek,  ...běhnout ... vojenské služby  ...temnělé nebe,  ...páchat 

atentát,  ...mýt špínu,  ...běr papíru,  ...pálit papír,  ...koumat ...tavbu těla,  ...pevnit půdu pod 

nohama,  ...rudnout vzteky,  dětský pěvecký ...bor,  ...hluk lidí,  ...mizet ze ...cény,  ...hrnout na 

hromadu,  ...vinout koberec,  pravidelná ...trava,  hustý provoz ...leva,  ...hodit balvan ... skály,  

...dřevěnělé nohy,  ...červenalá obloha,  ...hrabat popel,  večerní ...právy,  ...trávit prázdniny u moře,  

...lepšit prospěch, ...hnilé listí,  ranní ...měna,  ...končená práce,  ...hostit se dobře ...věřeného úkolu,  

...obecněná pojmenování,  ...ocelit nervy,  ...koušet z přírodopisu,  ...tesk po domově,  ...práva obce 

  

2) my se také z...častníme, mrazivý ...norový den,  sestoupili dol... do ...dolí,  v...ně pomerančové 

k...ry, , možnosti z...rodnění p...dy,  čerstvě ulovené ...střice,  lázeňská k...ra,  d...myslný 

zabezpečovací systém,  více...čelové zařízení,  d...stojníci a podd...stojníci,  rozp...lený koláč,  

z...staneme na horách týden,  soutok ...hlavy a ...slavy,  nový sk...tr,  v...bec nikdo nez...stal na oběd,  

z holubník... se ozývalo vrk..., vrk...,  namáhavá horská t...ra,  rybář ulovil ...hoře,  manik...ra včetně 

n...žtiček,  ne...spěšný pokus o rekord,   včely vylétaly ze třech ...lů,  jede dom... do ...jezdu  

3) Vymysli věty na daná slova. Samozřejmě můžeš měnit tvar slov. Minulý týden jsem vám posílala 

předpony s-, z- na zopakování. Tak doufám, že jste pilně studovali a že s tímto cvičením nebudete 

mít žádné problémy. 

Zběhlý 

Sběhlý 

Sjednat 

Zjednat 

Smazat 

Zmazat 

Smotat 

Zmotat 



Správa 

Zpráva 

Shlížet 

Zhlížet 

Zbít 

Sbít 

Slíbat 

Zlíbat 

Scvrknout 

Shnít 

Zmodrat 

 

Vypracovaný pracovní list přepošli na e-mail: p.janska@centrum.cz 

 

 

 

 


