
Dobrý den, dopis bude dlouhý, poctivě si přečti. 

Vašim prvním úkolem bude mě během dneška pozdravit na mail (burkovcova@1-zsbenatky.cz) – a 
poslat veškeré vámi vypracované ofocené úkoly z Čj a D.. mail by měl obsahovat předmět (bez něj 
by to mohlo spadnout do spamu), text, přílohu a podpis. Budu o vás vědět a budu si jistá, že si 
vyzvedáváte úkoly.  

V budoucnu se uvidíme na Google Classroom – v Učebně – chci vám tam vkládat úkoly, testy, kvízy, 
můžeme si uspořádat i videohovor.  

Postupujte podle návodu na webu, kdybyste měli problém, volejte (734 802 927). 

A teď konkrétní práce: 

1. Napište si do sešitu následující zápis: 

Předmět 

- Ptáme se na něj jiným pádem než 1. 
- Většinou rozvíjí sloveso; občas i přídavné jméno 
- Př. Podej mi tužku (podej komu?čemu?+koho?co?) 
- Př. Naučili se číst. (naučili se koho?co?) 
- Př. Dárek věnovaný Pavlovi se ztratil. (věnovaný komu?čemu?) 

Doplněk 

- Váže se na podstatné jméno (podmět nebo předmět) a na sloveso (přísudek).  
Př. Chlapci běhali bosi. (chlapci bosi, běhali bosi) 
Děti zůstaly doma samy. 
Chodil do kina rád. 
Byl zvolen pokladníkem třídy 
Tvářil se jako bůh pomsty. 
Doběhl jako první. Doběhl první. 
Vrátila se unavená. 
Slyšel jsem tatínka štípat dříví. 

 
Koukněte se na video – je to teď už opakování a shrnutí.. 

Větné členy 
https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&list=PLT5OcYhJUHgYqzhly1OPCr4HbE20O7tJj 

 

Při určování větných členů je nejdůležitější a prvotní určit podmět a přísudek: 

Druhy přísudku 

https://www.youtube.com/watch?v=vZGotjyN4WI&list=PLT5OcYhJUHgYqzhly1OPCr4HbE20O7tJj&in
dex=3 

A ještě přísudek, tentokrát s více příklady 

slovesný složený a jednoduchý 

https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&in
dex=7 



jmenný se sponou 

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&i
ndex=8 

 

2. Pokud máte nastudováno, přistoupíme k procvičování. Web www.umimecesky.cz někdo z vás už 
zná. Takže otevřít, najít si záložku MLUVNICE, zvolit ROZBORY a vyberte si rozbory obecně HARRY 
POTTER: VĚTNÉ ČLENY. Zvolte si lehkou obtížnost, pokud to zvládnete bez problémů, zkuste i těžší. 

https://www.umimecesky.cz/rozbory 

Abych měla důkaz, že jste se na to podívali, napište mi DO PÁTKU 27.3. odpověď na záludnou otázku, 
kterou ale najdete v jedné z vět v testu – kdo hučel v podkroví? K tomu mi napište jednu větu i 
s řešením nejlépe do Učebny, jinak na mail (burkovcova@1-zsbenatky.cz). 

 

Tak pěkně pracujte, ať po návratu do školy nejste mimo.. Pokud je nějaký dotaz, napište, dotazy 
klidně i přes sms, WhatsApp.. Na internetu je spousta stránek, kde odpovědi najdete také. 

Stýská se vám po škole? 

Hezké studium. Vaše BB 


