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Větná melodie –
► 1.

Opak ke slovu nikdo
► 2. spěch neboli …
► 3. opak se slovu dospělost
► 4. maturitní ….
► 5. vzor přídavného
jména
►
►
►

6. zvířata, o kterých se říká, že
chodí pozpátku
7. napiš správně slovo [cera]
8. opak ke slovu těžký

tajenka vám prozradí cizí výraz
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► Větná

INTONACE
melodie neboli ___________
je
průběh hlasové výšky při vyslovení věty.

► Melodie

se liší podle druhu věty

Přesmyčkou získáte názvy druhů vět

VÍNOMOCZAA
OZNAMOVACÍ

ZTCÁAÍ
TÁZACÍ

AZAROKCOVÍZ
ROZKAZOVACÍ

DRUHY VĚT

MELODIE

OZNAMOVACÍ

klesavá

TÁZACÍ
a) Otázky zjišťovací
b) Otázky doplňovací

ROZKAZOVACÍ

klesavě stoupavá
stoupavě klesavá
stoupavá

Kterýkoli druh věty pronášený s citovým zaujetím
označujeme jako větu zvolací

Otázky zjišťovací a doplňovací
OTÁZKY ZJIŠŤOVACÍ

Dá se na ně odpovědět
ANO, NE (NEVÍM)
Začínají zpravidla
slovesem
Př. Půjdeš se mnou do

kina?
Máš napsaný úkol?

OTÁZKY DOPLŇOVACÍ

Odpověď musíte doplnit,
Začínají tázacími
zájmeny, příslovci
Př. Kdo dnes nepřišel?

Kam pojedete
o prázdninách?

Rozlišujte druhy vět –

na správnou odpověď
klikněte – vysvítí se zeleně

► 1.

Nekřičte!

► 2.

Půjdeš dneska ven?

► 3.

Na louce kvetl mák.

► 4.

Odkud přijel?

Věta
oznamovací

Věta tázací

Otázka
zjišťovací

Věta
oznamovací

Otázka zjišťovací

Věta
rozkazovací
Otázka
doplňovací

Věta tázací

Věta
rozkazovací

Otázka doplňovací
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