
Český jazyk, 5. třída 

 

Všechny vás po Velikonocích zdravím. 

 

Tento týden budeme v mluvnici pokračovat ve stavbě věty jednoduché. 

Minulý týden jsme si řekli, co je základní skladební dvojice, a vy jste si zkusili ve větách 

vyhledávat přísudek a podmět. Dozvěděli jste se, že podmět může být vyjádřen různými slovními 

druhy. 

Tento týden ještě věnujeme podmětu. 

Podmět ve větě může totiž být: 

a) holý (není dále rozvit jiným slovním druhem, např. Maminka peče dort.) 

b) rozvitý (podmět je dále rozvit dalším větným členem, např. Moje hodná maminka peče dort.) 

c) několikanásobný (podmětů je ve větě více, např. Jirka, Petr i Kuba chodí na keramiku.) 

d) nevyjádřený (podmět ve větě není přítomen, bývá ale často znám z kontextu, např. Přišli jsme 

pozdě.) 

 

Na tento (zkrácený) týden vám zadám pouze jediné cvičení z učebnice. Bude to cv. 5 na str. 75 v 

učebnici. V každé z vět se pokusíte najít podmět. Ten napíšete do sešitu a určíte, zda je holý, 

rozvitý, několikanásobný či nevyjádřený. 

 

Z pravopisu opište do sešitu a správně doplňte tato cvičení: 

 

S-pký p-sek, nev-ditelný host, hodiny v-sely na zdi a odb-jely pátou, nel-sej se ke mně, zase zlob-š, 

v-z-vavý smích, záp-sník skautů, v-m-cený les, hluboký v-kop, obl-bený mazl-ček, zam-sli se, vel-

ká f-iflenka, sm-t si l-čidlo z obl-čeje, l-šaj smrtihlav, houba p-chavka, neol-zuj se jaz-kem. 

 

Mil- přítel, zl- sousedé, drz- student, křiv-zub, želv- vejce, div-muži, surov- voják, ciz- dítě, hrub- 

zacházení, hloup- Honza, vesel- kumpáni, hladov- vlčata, lys- starci, ryz- zlato. 

 

Vysoké topol-, potkal Španěl- a Rus-, s osm- přátel-, voda v konv-, meč pokrytý rz-, mají oteklé 

nos-, přiletěli čáp- a jeřáb-, zaber těmi vesl-, líp- voněly, sbírejte houb-, jsou to hřib-. 

 

Ve čtení stále pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku, jak to 

budete vedle ostatního učení stíhat. 

 

Sloh bychom tento týden neměli, pondělí je státní svátek:-) 

 

Hodně zdaru! 

 

Ještě řešení z minulého týdne: 

 

uč. 73/2: žil Diogenes, měšťané pokládali, muž bydlel, tvořily věci, (on) zahodil, (on) spatřil, (on) 

pije, mnozí záviděli, mudrc si žil, (on) neměl. 

uč.74/3: film se nelíbil-podst. jm., ona se nevrátí-zájm., tři pokazili-čísl., zhoršilo se počasí-

podst.jm., někdo hledá-zájm., oba se pokusili-čísl., soupeř vsítil-podst.jm., modrá se líbila-příd.jm., 

první bude odměněn-čísl., poslední zavře- příd.jm. 

uč. 74/4: au-citosl., chybovat-sloveso v infinitivu, kéž-částice, pst-citosl. 

Prac.s. 43/2: základní skladební dvojice: květy šíří, (my) vaříme, prvosenka působí, (ona) pomáhá, 

(my) řadíme 

Prac.s. 43/3: podměty: růže- podst.jm., já-zájm., sytý-příd.jm., hurá-citosl., hoří- sloveso 

(event.citosl.), loučení-podst.jm., oba-čísl., žít-sloveso v infin., moudřejší-příd.jm., kdo-zájm. 


