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Anotace: Materiál je tvořen pracovním listem s řešením. Obsahuje 5
úkolů - např. křížovku, grafy souvětí, test o větných členech – ve
kterých si žáci procvičují učivo o větných členech. Pracovní list
můžeme použít jako souhrnné opakování, nebo je možné jednotlivá
cvičení využít průběžně při procvičování. Materiál je určen pro 7. třídu.

Větné členy 2

1. Vylušti křížovku a na základě nápovědy vysvětli, co znamená pojem v tajence:

Máme vás nade všechno rádi (Které slovo není větným členem?)
O prázdninách byli u babičky. (Urči podtržený větný člen.)
Koupil sestře nové boty. (Vypiš předmět.)
Celý den se tvářil otráveně. (Urči podtržený větný člen.)
Květinu malého prince jsem poznal velice brzy. (Vypiš Pkn.)
Večer viděl lišku, jak utíká ztemnělou ulicí. (Vypiš Pum.)
Vrátil nám půjčené peníze. (Urči podtržený větný člen.)

Domů pojede s Petrem, svým nejlepším kamarádem. = ................................... neboli ..................................
(tajenka)

2. Urči větné členy, použij připravené řádky na grafy vět (pavouky):

Jeho strýc se vloni stal starostou našeho města.
………………………....................................………………………………..
..............………………………………………….....................................
……….................…..……………………………………………….…………..
Na úpatí hory se majestátně tyčila stará borovice.
……………………………………………………………….
……………………..…………………………………………
………………………..………………………………………

3. Dopiš ke grafům správné věty. K větě, která zbyde, doplň graf sám:

Na louce se pásly strakaté kozy. Spravte nám kohoutek u umyvadla. Loďka se zmítala v silném proudu.
S bolestí zubu jsem jel na pohotovost.
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4. Podle grafů utvoř smysluplné věty:
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5. Trocha teorie nikoho nezabije aneb Označ správná tvrzení (ANO) a nesprávná tvrzení (NE).
a)
b)
c)
d)
e)

Na předmět se ptáme všemi pádovými otázkami.
Přívlastek rozvíjí podstatné jméno nebo přídavné jméno.
Otázkou jaký se ptáme na příslovečné určení způsobu.
Každý větný člen může být holý, rozvitý nebo několikanásobný.
Ve větě dvojčlenné může být podmět nevyjádřený.

