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Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné jej použít při práci s
interaktivní tabulí nebo vytisknout jako pracovní listy. Slouží k
procvičování rozvíjejících větných členů v 7. ročníku, lze jej využít i
jako závěrečné opakování. Žáci si hravou formou procvičí své
poznatky o větných členech.

Rozvíjející větné
leny
v tné členy
PŘEDMĚT

- označujeme ho

Pt a ptáme se na něj ...
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PŘÍVLASTEK

- ptáme se na něj ...
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- rozlišujeme přívlastek shodný

Pks

a
přívlastek neshodný

Pkn

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
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- rozlišujeme přísl. určení místa

Pum

přísl. určení času

Puč

přísl. určení způsobu

Puz

přísl. určení míry

Pumíry

- ptáme se na ně ...

GRAFY VĚT
6

Předm
edmět
edm t
ÚKOL: Doplň do přísloví vhodné předměty a urči jejich pád.
Využij jako nápovědu obrázky.

Tak dlouho se chodí se ................................... pro .........................., až se ucho utrhne.

Bez ........................... do hospody nelez. Darovanému ......................... na zuby nehleď.

Jeden o ......................, druhý o ...................... Co je šeptem, to je s ..............................

Jako by perly ............................. házel. Odříkaného ............................. největší krajíc.

Dočkej času jako husa ........................ Škoda každé ......................, která padne vedle.

Kdo chce s .................. žíti, musí s nimi výti. Kdo chce ................ bít, .............. si najde.
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Přívlastek
ívlastek
ÚKOL:

Vytvoř k daným podstatným jménům přívlastek shodný a přívlastek
neshodný. Obrázek ti napoví.

............................................. srdce ............................................

..............................................štěkot ............................................

............................................ knedlíky ..........................................

............................................. cesta ............................................

............................................... dům ............................................

.............................................. prsten ..........................................

ÚKOL:

Podtrhni přívlastky v příslovích a urči jejich druh.

Darovanému koni na zuby nehleď. Není růže bez trní. Ranní ptáče dál doskáče.
Mnoho psů-zajícova smrt. Hlad je nejlepší kuchař. Kovářova kobyla chodí bosa.
Žádný učený z nebe nespadl. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.
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Příslove
íslovečné
íslove né určení
ur ení
ÚKOL: Označ v textu příslovečná určení a roztřiď je podle druhů.
Nejraději vzpomínám na své dětství, kdy jsem se svým bratrem jezdil o
prázdninách k babičce. Před sebou jsme měli několik týdnů bezstarostného
lenošení a moc jsme se těšili na všechny nové zážitky.
Babiččin domek stál na konci vesnice a za ním vedla úzká stezka vzhůru
do lesa. Krásně tam vonělo jehličí, všude se modraly borůvky a blízko malých
smrčků nenápadně vykukovaly z mechu kloboučky hříbků. Často jsme jich
nasbírali plný košík a babička z nich pak uvařila výbornou polévku.
Nikdy jsme neprožili tolik legrace a dobrodružství.

Pum
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Puč

Puz

Pumíry

Grafy vět
v t
ÚKOL: Doplň do grafů správné věty. K větě, která zbyde, si vytvoř graf sám.
Nezapomeň určit větné členy.
Hejkal z Holešovic hlasitě halekal na hip-hopovou hvězdu.
Vyděšený vodník vylezl včera z vod Vltavy.
Čarokrásná čarodějka si čte v čarodějné čítance o čertech.
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