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Anotace 

   Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na 
interaktivní tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník 
základních škol. Je součástí tematického okruhu Jazyková 
výchova – 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, 
tvarosloví, skladba, pravopis. 

 

    Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

    Materiál doplňuje učebnici: Krausová Z., Teršová R..: Český 
jazyk, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, 
Plzeň, 2004. 



VĚTY DVOJČLENNÉ 

 obsahují PODMĚT i PŘÍSUDEK 

 

 Na mezi pobíhali zajíci. 

    Červená jablka zářila v koruně stromu. 



VĚTY JEDNOČLENNÉ 

 neobsahují PODMĚT 

 Prší. 

    Z komína se kouřilo. 

 

Základní člen je vyjádřen určitým slovesným tvarem. 

Nemůžeme doplnit podmět. 

KDO, CO??? 



Základem JEDNOČLENNÉ VĚTY 

je: 

 slovesný tvar určitý – ve 3. os. č. jed. 

 

 tyto věty vyjadřují: 

    přírodní děje: (Hřmí) 

    tělesné stavy: (Bolí mě v zádech. Bylo mi lépe.) 

    duševní stavy: (Stýská se mi. Je mi veselo.) 

    smyslové vjemy: (Zvoní.) 

 



Větné ekvivalenty: 

základ: INFINITIV: rozkaz, např. Sednout! 

                                                        Zastavit! 

            JMÉNO: podstatné jméno: 

                             1. pád: Vchod, Václavské náměstí 

                             = názvy, nadpisy, titulky, hesla 

                             5. pád: Pane Málku, milá babičko 

                             přídavné jméno: 

                             hodnocení: Velmi krásné, Výborné 

 

 



příslovce: Velmi dobře. Rychle. Zcela špatně. 

 

citoslovce: Hurá! Crrr! Běda! 

 

částice: Ano. Ne. Zajisté. 



Jde o větu jednočlennou? Podtrhni 

ANO / NE 

 Bolí mě v zádech.   ANO/NE 

 Slunce svítí.   ANO/NE 

 V kamnech praská.   ANO/NE 

 Stále ještě prší.  ANO/NE 

 Čas jsou peníze.   ANO/NE 

 Jak krásné!   ANO/NE 

 Všichni na zem!   ANO/NE 

 Večer začíná.   ANO/NE 

 Je mi smutno.   ANO/NE 



Řešení: 

 Bolí mě v zádech.   ANO/NE 

 Slunce svítí.   ANO/NE 

 V kamnech praská.   ANO/NE 

 Stále ještě prší.  ANO/NE 

 Čas jsou peníze.   ANO/NE 

 Jak krásné!   ANO/NE 

 Všichni na zem!   ANO/NE 

 Večer začíná.   ANO/NE 

 Je mi smutno.   ANO/NE 



Zdroje: 

 
http://office.microsoft.com 
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