
PRACOVNÍ LIST 1 

ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

1) Ve větách podtrhni přísudek a urči jeho druh: 

a) Moje teta se v brzké době stane maminkou. 

b) Slunce bylo zčásti zakryto velkým mrakem. 

c) Naše Jana už není nemocná. 

d) Kotoul vzad byl pro Evu velmi obtížný. 

e) Habsburkové hned využili každého svého vítězství. 

f) Děti musely rychle opustit hořící školu. 

g) Bratr lehce ťuk na okno. 

h) Andulka bývá vždy překrásně zbarvená. 

i) Účastníci křižáckých výprav do Malé Asie přivezli do Evropy papoušky. 

j) Chtěla bych se dostat na střední školu. 

k) Otec byl zvolen starostou naší obce. 

l) Moje babička byla dlouhá léta učitelkou v mateřské škole. 

m) Hynek se včera stal vítězem školního kola recitační soutěže. 

 

2) Ve větách podtrhni podměty a urči jejich druh: 

a) Nemocný se cítí již daleko lépe. 

b) Všechen salát v záhonech byl deštěm zcela zničen. 

c) Z řad diváků zaznělo fuj. 

d) Rozumím ti velmi dobře. 

e) Hned po vyučování jsme odjeli na chatu. 

f) Eva a Jana se odpoledne chtějí vypravit do kina. 

 

3) Vyber a podtrhni přísudek hodící se nejlépe do věty: 

K narozeninám mi rodiče (udělali, připravili, uspořádali) pěknou oslavu. Na vánoční 

stromeček jsme (dali, pověsili, umístili, rozvěsili) ozdoby a třpytivé řetězy. Stařec (přišel, 

přibelhal se, doklopýtal, přikulhal) k lékaři o holi. Kamarád mi ( řekl, oznámil, sdělil, 

vysvětlil), že to na mě (řekne, poví, oznámí, udá). Město ( je, rozkládá se, je umístěno, 

leží) v pěkné krajině. (Viděli, sledovali, pozorovali, zaznamenali) jsme, jak nám nad 

hlavami (letí, krouží, hřmí, burácí) bojová letadla. Na domluvenou schůzku (se nedostavil, 

nepřišel( a (neomluvil se, nesdělil důvod, nedal vědět), co s ním je. V supermarketu 

(prodávají, nabízejí, mají, vystavují, mají na výběr) množství nejrůznějšího zboží. (Šli, 

procházeli, postupovali, loudali se) jsme kolem řeky, až jsme nakonec (došli, darazili, 

dospěli, přišli) ke starému mlýnu. 

 


