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Anotace
• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s
dataprojektorem . Využít se dá v předmětu český jazyk,
ročníku šestém. Je součástí tematického okruhu
Jazyková výchova – 6. ročník.
• Materiál je určený pro opakování a procvičování učiva.
Při práci žáci využívají internet.
• Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice:
KRAUSOVÁ, Z.,TERŠOVÁ, R.: Český jazyk pro 6.
ročník základní školy a primu víceletého gymnázia,
Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003
• Vytvořeno 23. února 2012

Základní větné členy
ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

PODMĚT

PŘÍSUDEK

VYJÁDŘENÝ

NEVYJÁDŘENÝ

SLOVESNÝ

JMENNÝ SE
SPONOU

Petr psal úkol.

Psali jsme úkol.
(my)

Táta vaří oběd.
Vařili jste dnes něco?
Táta bude vařit oběd.

Pavla je hezká.
Petr se stal
starostou.

Vyhledejte podmět a přísudek,
určete jejich druh
Dospělí pracují osm hodin denně.
Davy fanoušků se valily na stadion.
Petr se stal lékařem.

dospělí – PO vyjádřený
pracují – Př slovesný
davy – Po vyjádřený
valily – Př slovesný

Petr – Po vyjádřený
se stal lékařem – Př jmenný
se sponu

Po obědě jsme vždy běhali.

my – Po nevyjádřený
běhali jsme – Př slovesný

Poslanci a poslankyně jsou zodpovědní za řízení státu.
poslanci a poslankyně – Po vyjádřený (několikanásobný)
jsou zodpovědní – Př jmenný se sponou

Podle obrázku doplňte do křížovky podmět
a zdůvodněte pravopis ve shodě podmětu s přísudkem
Nad domem POLETOVAL_
Na dvorku POBÍHAL_
PLAVAL_ v potoce

Na louce se PÁSL_
SE VZNÁŠEL_ nad mořem

Cestu LEMOVAL_

Křížovka – řešení
Vyhledejte na internetu, co toto slovo znamená a přeložte
internet
ho ještě do němčiny a latiny
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Nad domem POLETOVALY
Na dvorku POBÍHALA

Cestu LEMOVALY

A

PLAVALY v potoce
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SE VZNÁŠELI nad mořem
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Doplňte na vynechaná místa
vhodné podměty
hrnec
• Hliněný ________
po babičce měl uražené
Želvy
ucho. ________
se pohybují velmi pomalu.
pes
Sousedův _______
na nás štěkal přes plot.
syn
Náš marnotratný ______
se vrátil domů. Ten
dům je opravdu danajský dar.
_______
Vyhledejte na internetu, co znamená slovo
marnotratný a slovní spojení danajský dar
Marnotratný – rozhazovačný
Danajský dar – dar, který
působí spíše potíže

ÚKOL

internet

Zdroj
• Všechny obrázky dostupné na www.office.microsoft.com
►

KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk pro 6. ročník
základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. 136 s.
ISBN 80-7238-206-3.

