
Ahoj deváťáci, posílám práci na tento týden.  

I. část – úkoly 1-4 vypracujte a pošlete mi do konce týdne (1. 5.) zpět všichni.  

II. část je určena k zopakování a vypracování pro ty, na které čekají přijímací zkoušky a 

studium na maturitních oborech.  

Zadání pošlu opět do mailu. Pokud jste ještě některé předchozí úkoly nesplnili, napravte to. 

Budete-li mít s vypracováním úkolů nebo s učivem problém, můžete se ozvat telefonicky 

(602 783 320), využít WhatsApp (739 316 204) od 9 do 15 hod., nebo napsat e-mail: 

b.malinova@ centrum.cz. 

Mějte se všichni pěkně, dávejte na sebe pozor a buďte zdraví! 

I. ČÁST 

1. Podtržené větné členy urči a nahraď vedlejší větou:  

Dohodli jsme se na rychlém odchodu.  

………………………………………………………………………………………………… 

Po návratu domů jsme si povídali o filmu.  

………………………………………………………………………………………………… 

Jana si přála nové kolo.  

………………………………………………………………………………………………… 

Čekejte na mne do mého návratu.  

………………………………………………………………………………………………… 

Každý se rád vrací do svého rodiště.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Urči druh VV a nahraď ji větným členem:  

Prosím tě, abys mi pomohl.      …………………………………… 

Uviděli jsme špačky, jak poletují nad sadem.   …………………………………… 

Rozhodl jsem se, že odejdu domů.     …………………………………… 

Kdo vyhraje, dostane medaili.     …………………………………… 



Náměstí se zaplnilo dětmi, které čekaly na atrakci.   …………………………………… 

Z posedu bylo vidět jeleny, jak se pasou na louce.   …………………………………… 

Pavla nás požádala, abychom jí poradili.    …………………………………… 

 

3. Seřaď věty tak, jak do příběhu patří. 

Skočil jsem, ty oči jsem tlapkou napálil. 

Urazil jsem se, utekl do lesa a byl jsem velice nešťastný. 

Spadly na zem, jen to cinklo, každé oko jinam. 

Byl velmi unavený, seděl za stolem a odložil si na stůl své druhé oči. 

Když jsem se vrátil, nikdo v domku nebyl, bál jsem se, že mě opustil. 

Stalo se to, co se ještě nikdy nestalo, kočky, já byl poprvé doopravdy bit! 

Včera jsme se s mým člověkem velmi pohněvali. 

Najednou jsem slyšel bleděmodro. Teplé tlapky mě zvedly vzhůru a já věděl,  

že je zase dobře. 

4. Doplňte vynechaná písmena. 

__pomínal na m__ s láskou a obdivem. Jaký je tvůj v__tah ke m__? Cel__ m__síc se choval 

rozum__, boha__ví nerozhazoval. Ne__klamal m__. Nem__řil stejným metrem. Zřejm__ je 

upřím__jší, než jsem si m__slela. Nezapom__l si vym__nit m__nu. Lidé m__ nerozum__l__. 

Neum__l jeho písmo přečíst. Nečin__ přihlížel__, jak ničí pom__nky. Nezm__nil se, stále je 

velmi osam__lý, tam__jší lidé mu říkají podivín. Ro__hněval se na m__. Tvářil se 

sebevědom__. Podal m__ ruku. Slam__ný klobouk mu chránil obl__čej. Vym__řili nám 

m__síční poplatek za užívání popelnic. 

 

II.ČÁST 

V psaném i mluveném projevu se často vyskytují výrazy či spojení, které se vymykají z 

pravidelné větné stavby.  

Oslovení  

- není součástí stavby věty  



- od věty je odděleno čárkou  

Příklady oslovení:  

a) holé: Kam pojedeš, Evo, na prázdniny?  

b) rozvité: Drahá Evo, nečekej na mě.  

c) několikanásobné: Přeji vám šťastnou cestu, Evo a Jirko.  

Vsuvka  

- výraz, věta či souvětí, které jsou vloženy do věty  

- nezávisí na žádném jejím členu  

- od věty je oddělena čárkami, pomlčkami nebo závorkami; jednoslovné ustálené vsuvky 

se čárou neoddělují  

Příklady vsuvky:  

a) jednoslovné: Podej mi prosím lžíci.  

b) věta: Nejvíc se těším – a to mi věřte – na let balónem.  

c) souvětí:  

Ale tenkrát (pokud si vzpomínám, bylo to loni v lednu) jsme si to slíbili.  

Samostatný větný člen  

- větný člen, který se klade pro zdůraznění mimo větu, je oddělen čárkou (v řeči pauzou)  

- ve větě se na něj odkazuje buď shodným tvarem ukazovacího zájmena ten, nebo 

neshodným tvarem středního rodu to:  

Příklad SVČ: 

Škola, to je základ života.  

Mamka, ta peče báječné koláče.  

Přátelům, těm můžu věřit.  

- na příslovečné určení se odkazuje příslušným příslovcem (místa, času, …)  

Je nám tam opravdu dobře, na chatě.  

- může stát před větou nebo za ní:  



Jirka, ten to jistě zvládne.  

To je šikula, ten Jirka.  

Věta neúplná  

- věta, ve které je vynechaný některý důležitý větný člen, často přísudek, známý ze 

situace  

- nejčastěji se vyskytuje jako odpověď na doplňovací otázky  

Příklad věty neúplné:  

Co se učíš? (Já se učím) Češtinu.  

Jak se cítíš? (Já se cítím) Dobře.  

Citoslovce  

- zpravidla není větným členem, s žádným větným členem netvoří skladební dvojici  

Příklad citoslovce:  

Au, to bolí.  

Jéje, to jsi ty?  

No, no, snad na mě nebudeš křičet!  

Povedlo se to, hurá!  

- čárkou neoddělujeme citoslovce  

a) které je větným členem:  

Tvoje ach problém nevyřeší.  

Žába žbluňk do rybníka.  

Slyšíme jejich kvá, kvá.  

b) následuje-li po něm oslovení nebo rozkazovací způsob:  

Aj mamko, mamko. No pojď!  

 

 

 



Úkoly: 

1) 

A) Najděte ve větách oslovení, vsuvku, samostatný větný člen, neúplnou větu, citoslovce, 

podtrhněte je a pojmenujte. Ve větách doplňte čárky:  

1. Jirka s Petrem to jsou dobří kamarádi. _________________________  

2. Kdy se Jitko rozhodneš? ____________________________________  

3. Jeho au nás vystrašilo. ______________________________________  

4. Poslední dobou zdá se mi se moc nesnažíš. ______________________  

5. Au to bolí. _______________________________________________  

6. To je hezká budova ta vaše škola. ____________________________  

7. Tam se dobře dívejte na té rozhledně. _________________________  

8. Máte v pořádku doklady pane řidiči? __________________________  

9. Mám. ___________________________________________________  

10. Jeho výkon ten byl obdivuhodný. _____________________________  

11. Dnes bude doufám slunečný den. _____________________________  

12. Tenhle problém vyřešíš hravě Michale. ________________________  

13. Snaha ta mu nechybí. ______________________________________  

14. To se přece nedělá podvádět a lhát. ___________________________  

15. To mám nejraděj zachumlat se do peřin a číst si. ________________  

16. Fuj to jsem se lekl! ________________________________________  

17. Už to máš Honzo hotové? __________________________________  

18. Tam dole u potoka tam jsem ho viděl naposled. __________________  

19. Na koho křičíš člověče? ____________________________________  

20. Řekli mi to jak už jsem řekl až včera odpoledne. _________________  

 

 



B) V následujících větách užijte samostatný větný člen:  

Vždycky měl rád české filmy. 

______________________________________________________  

Tvoje přílišná zbrklost ti způsobuje problémy.  

______________________________________________________  

Naši žáci se nenechají jen tak něčím překvapit.  

______________________________________________________  

Listovat ve starých knihách byla jeho záliba.  

______________________________________________________  

Naše babička se něco napekla buchet.  

______________________________________________________  

Je hezké sedět na břehu jezera a naslouchat šumění větru.  

______________________________________________________  

Motory mě odjakživa zajímaly.  

______________________________________________________  

Adama a Petra mi bylo po prohraném zápase líto.  

______________________________________________________  

V údolí Svratky je vždycky krásně.  

______________________________________________________  

 

C) Rozlište vsuvky od vět vedlejších:  

Uprostřed sálu, kde se dříve konaly slavnostní hostiny, stojí dodnes barokní jídelní stůl. 

____________________  

Návštěvníci se často ptají – nedivíme se tomu, protože to dlouho byla i pro nás záhada – jak 

se tak velký stůl podařilo dostat úzkými dveřmi. _______________  

Všichni byli překvapeni našimi nápady a ptali se, kam na ně chodíme. ________  

Představoval si, že až přijede do Yorku, bude na něj někdo čekat. ____________  



Na peróně však nikdo nestál, a tak se rozhodl, že si vezme taxi. _____________  

To byl těžký úkol (neuměl totiž dobře anglicky a ostýchal se mluvit) i pro tak zkušeného 

cestovatele. _____________________________________________  

IV. Utvoříme věty s těmito vsuvkami, poradíme se, kde napíšeme čárku:  

to víte - __________________________________________________________  

prosím - _________________________________________________________  

bohužel - ________________________________________________________  

myslím - _________________________________________________________  

bylo to dávno - ____________________________________________________  

zdá se mi - _______________________________________________________  

 

D) Na následující otázky odpovězte neúplnými větami:  

Jak se máš? ________________  

Jak bylo ve škole? ___________  

Kam jdete? ________________  

Kdy přijdeš? _______________  

Co jste říkal? _______________  

Kdo ti to řekl? ______________  

 

2) U následujících textů určete druhy rýmů:  

A) Kolečko si divnou píseň šumí, A  

vnoučeti se očka kmitají – B  

„Hlele, co náš táta všecko umí, A  

jak mu tříšťky z rukou lítají!“ B  

 

 



B) A kdyby byla snad, A  

chudší než oblázek, B  

přec bych ji v srdci svém C  

choval co obrázek. B  

 

C) Však jaká země – taký lid! A  

Vás kdyby učit chtěli všichni svatí, B  

zda všimnou si jich Češi paličatí – B  

buď svatý rád, když není bit! A  

 

 


