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1. Základní větné členy
Vyhledej v následujících větách základní větné členy - podmět a přísudek a podtrhni
je!
Zapomněl jsem vám vyprávět o naší příhodě s mravenci. První den stavěly všechny děti
tábor. Dohodli jsme se, že stany uspořádáme do půlkruhu a že se mohutná lípa bude tyčit
uprostřed tábora. Nikdo si ale nepovšiml, že její kmen doslova obalili mravenci. Ráno jsme
se probudili celí poštípaní. Mravenci se totiž rozhodli, že se s vetřelci vypořádají, a nalezli do
stanů. Někteří z nás vypadali tak, že by je snad nepoznala ani vlastní matka. Rychle jsme
tuto část louky opustili a přestěhovali se na opačný konec.
2. Doplňte koncovky u sloves v přísudku!
Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnil_ turnaje ve vybíjené. Knihy a sešity
ležel_ rozházené po celém stole. Upustil penál a všechny tužky i pero se rozkutálel_ pod
lavicemi. Bulharsko a Řecko uzavřel_ spolu novou hospodářskou smlouvu. Brankář i celé
mužstvo podal_ vynikající výkon. Petr, Milena, Monika a Věra šl_ na oběd do školní jídelny.
Marek a Kamil mi nejvíce pomohl_ .Někam se nám zaběhl_ kuřata. Po celé zahradě
voněl_ růže a hrachor, ve vzduchu poletoval_ paví oka. Všechna okna i zrcadlo zářil_
čistotou.
3. Rozvíjející větné členy
Doplňte do vět předměty! Např. Ivana píše ... dopis.
Dědeček vždycky vzpomínal......................................................... .
Už dlouho se těším........................................................................ .
Určitě....................................................................................zavolej.
V televizi jsem viděl....................................................................... .
Včera jsme se setkal..................................................................... .
Babička se bojí ............................................................................. .
Petr se zajímá............................................................................... .
Sofie kreslí.................................................................................... .
Ríša požádal................................................................................. .
4. Podtrhněte všechny přívlastky a rozlište, které jsou shodné a které neshodné!
Před dávnými časy stálo na břehu slavné město, které se jmenovalo Trója. Toto město bylo
obehnané pevnými hradbami, které vzdorovaly každé zbrani. Už dlouho obléhala Troju
vojska Řeků, ale pak lstivý Odysseus dostal nápad, jak oklamat bdělost Trojanů. Dal postavit
dřevěnou sochu koně a v ní se s několika druhy ukryl. Ostatní Řekové předstírali, že je
konec války a že se vracejí domů. Na břehu zbyl jen dřevěný kůň jako dar městu...
5. A na závěr trochu literatury! Napiš všechny znaky pohádky a uveď alespoň deset
pohádek!

