
Český jazyk, 5. třída - mluvnice 

 

Základem každé české věty je sloveso (nebo slovesný tvar obecně), které buď 

potřebuje nebo nepotřebuje k sobě nějaké doplnění. 

 

Např. Zahřmělo. je věta, která může existovat sama o sobě. 

Naopak např. Vrtěl. není žádná věta, musíme sloveso něčím doplnit (např. Pes vrtěl 

ocasem.) 

 

Přečtěte si prosím modrý text v učebnici na str. 72 dole a pak zkuste ve cv. 1 na 

str. 73 rozhodnout, zda může věta takto existovat (v tom případě ji neopisujte), nebo 

je třeba něco do ní doplnit (v tom případě větu opište a doplňte). 

 

Slova ve větě jednoduché vytvářejí společně skladební dvojice, z nichž nejdůležitější 

pro stavbu věty je základní skladební dvojice (přísudek a podmět). 

Přísudkem je vždy sloveso (nebo slovesný tvar, např. bude pršet, prosili bychom), 

obvykle to bývá jediné sloveso ve větě. 

Na podmět se ptáme pomocí přísudku pádovou otázkou Kdo, co? 

Např.věta: Cvičený papoušek po mě opakoval různá slova. 

Přísudek = sloveso = opakoval 

Podmět = kdo, co opakoval? = papoušek 

 

Na straně 73 vypište z textu O Diogenovi všechny věty jednoduché (= věty, které 

obsahují jen jedno sloveso, příp. jen jednu základní skladební dvojici). 

  

Podmět ve větě nemusí být vyjádřen vždy jen podstatným jménem, i když to bývá 

nejčastější. V řidších případech může být vyjádřen i jinými slovními druhy. Mohou to 

být přídavné jméno (Raněný sténal.), zájmeno (My to nevíme.), číslovka (Tři se 

opozdili.), sloveso (Krást se nesmí.), citoslovce (Ozvalo se hlasité hepčí!), či jiný 

slovní druh. 

 

V učebnici na straně 74, cv. 3 a 4 vypište z vět základní skladební dvojice a nad 

podmět napište, kterým slovním druhem je vyjádřen. 

 

V pracovním sešitě si prosím udělejte celou stranu 43, která odpovídá 

probíranému tématu. 

 

Po návratu do školy budeme společně celý pracovní sešit kontrolovat a budeme 

kontrolovat i cvičení z učebnice, která byste všechna měli dělat do školního sešitu, 

abyste je měli pěkně pohromadě. 
 

 

 

 

 


