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otázka odpověd skladeb. dvojice

Kdo, co zastavilo?
Co se říká o autu?

Auto.
Zastavilo.

auto zastavilo
auto zastavilo

otázka: odpověd: skladeb. dvojice:

Kdo, co zastavilo? 
Co se říká o autu? 

Jaké auto?
Jak zastavilo?
Kde zastavilo? 

Auto. 
Zastavilo. 
Červené. 
Prudce.
U domu.

auto zastavilo
auto zastavilo

červené auto
prudce zastavilo
zastavilo u domu

SKLADEBNÍ DVOJICE

Větné členy se spojují do skladebních dvojic. Slova, která spolu tvoří skladební dvojici, poznáme 
otázkou: jedním z nich se můžeme zeptat tak, že si druhým odpovíme.

skladba
věta jednoduchá → skladební dvojice

Podmět a přísudek mohou být rozvity
dalšími, tzv. rozvíjejícími větnými členy. Na 

našem obrázku jsme je znázornili jako děti. 

Nejdůležitější skladební dvojici tvoří podmět 
a přísudek. Představte si je ve větě jako rodiče:

Příklad: Auto  =  zastavilo.

Červené auto prudce zastavilo u domu.

Grafické znázornění věty: Auto    =    zastavilo

Grafické znázornění věty:                auto                   zastavilo

  červené              prudce                     u domu
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13

b) Tvořte věty, které by odpovídaly připraveným grafickým znázorněním.

Cvičení 13:

a) Doplňte rozvíjející větné členy do připravených skladebních dvojic tak, aby odpovídaly na dané otázky.

                                           kočka                                            si hrála

.................................                            .................................                       ..................................

Jak si hrála? Kde si hrála?Jaká kočka?

Petra                                            psala

       .................................                                .......................................     ........................................

Koho, co psala?

Komu, čemu psala?
Kdy psala?

                                                                               vonělo                                             jídlo

....................................        .......................................           ......................................

Jaké jídlo?
Odkud vonělo?

Jak vonělo?

Koho, co vypravuje?

Komu, čemu vypravuje?
Kdy vypravuje?

       ..........................................             ..........................................         ..........................................

 ..........................................            ..........................................         ..........................................

vypravuje
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TVAROSLOVÍ

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů
(pán, pes, bouda, hloupost, lyžování, láska)

sk
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ov

a 
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á 
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Přídavná 
jména

vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatnými 
jmény
(mladý, zelený, divoký,...)

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 
(já, ty, on,..,ten, tat, to,...)

Číslovky slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí, ...)
(jedna, sto, mnoho, první) 

Slovesa vyjadřují děj (činnost, stav, změnu stavu).
(žehlí, nakupuje, leží, vdává se, naučí se) 

ča
su

jí 
se

Příslovce vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností, někdy i předmětů
(rychle, lehce, vlevo, zítra) 

sl
ov

a 
ne

oh
eb

náPředložky vyjadřují bližší okolnosti, ale až ve spojení se jménem
(s, se, z, ze, ve, k, ke, do, na, od, nad, pod, bez...)

gr
am

at
ic

ká
 s

lo
va

Spojky spojují větné členy nebo věty
(a. i, nebo, ani, že, ...)

Částice
uvozují některé věty, naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj 
mluvčího k jejich obsahu
(ať, kéž, nechť)

Citoslovce vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady
(haf, vrkú, au, brr)

tvarosloví
slovní druhy (opakování)
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Opakujeme:

a) Určujte slovní druhy. Nadepište nad ně číslice, nebo si z papíru vyrobte lístky s čísly a ke každému slovu podle 
pokynů učitele zvedněte ten správný.

Ferdovi se zajiskřilo radostí v očích. A teď ho potrestám! řekl si. Zavolal na pavouka, který měl vedle na keři 

pavučinu, zašeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr pavouk s tlustými provazy. Stačí? 

ptal se. Stačí, odpověděl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal hlemýždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. 

Nyní hupky, šupky, dupky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního mate-

riálu měl dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil, točil... a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil... 

a už měl druhé kolečko. Na co jiného kolečka, než na kočárek? Našel půlku lískového oříšku, v tom bude 

sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě 

dírky navrtal také vpředu a nastrčil oje. Do kočárku zapřáhl hlemýždě. Pak si udělal bič, odvázal provazy od 

šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk! prásk! do hlemýždě. Nu, to vám udělal v takové rychlosti, že by to 

očima nedovedla včela sledovat.                

                                                                                                                                                     (Podle O. Sekory)
 Otázky a úkoly:

 1. Ferda vám asi připadá trochu krutý, když si zapřáhne hlemýždě. Zkuste tedy vypátrat, jaký měl 
k tomu důvod?

 2. Pokuste se pojmenovat některé Ferdovy vlastnosti.
 3. Vypište, jaké pomůcky a jaký materiál použil Ferda při stavbě kočárku.
 4. Protože Ferda použil přírodní materiál, můžeme říci, že se právě k přírodě chová šetrně. Víte, jak 

se cizím slovem nazývá ochrana životního prostředí?

opakujeme slovní druhy

1    3      5       1     7  1   
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