
6. třída Český jazyk 5. část 

- tento týden se budeme věnovat větě jednoduché a jejímu grafickému znázornění (učebnice s. 75-

79) 

- zápis: 

Věta jednoduchá 

- poznáme ji tak, že obsahuje jen jednu základní skladební dvojici PO+PŘ 

- věta jednoduchá je holá, když obsahuje JEN podmět a přísudek 

 - např. Pavel spí. 

- věta jednoduchá je rozvitá, když obsahuje I DALŠÍ větné členy – PK, PT, PU 

 - Pavel spí ve stanu. 

- všem větným členům, které rozvíjejí podmět (tedy jeho PKS a PKN), říkáme část podmětová 

- všem větným členům, které rozvíjejí přísudek (tedy různé PT a PU a jejich PKS, PKN), říkáme část 

přísudková 

 Náš malý Pavel spí velmi rád v létě ve stanu. 

 

Grafické znázornění věty jednoduché 

- při grafickém znázornění věty se každý větný člen zakresluje do kroužku, v našem provedení do 

kroužku napíšeme jen první písmeno slova (v učebnici píšou celé slovo, ale nám by se to tam nevešlo) 

- jako první zakreslujeme vedle sebe PO a PŘ – jejich kroužky spojíme dvojitou rovnou čarou,  

kroužky větných členů jsou ve stejném pořadí, jako jsou daná slova ve větě, tedy pokud je ve 

větě první podmět, jeho kroužek bude jako první a pak teprve přísudek. Pokud je větě první 

přísudek, bude jeho kroužek první a pak teprve zakreslíme podmět. 

Pokud je podmět nevyjádřený, kroužek nakreslíme přerušovanou čarou a do něj doplníme 

zájmeno podmětu, v tomto případě je jedno, jestli ho kreslíme první, nebo druhý. 

- např.: Náš malý Pavel spí velmi rád a ochotně v létě ve stanu. 

 

 

 

 

- všechny ostatní větné členy zakreslujeme POD tuto základní dvojici, jsou na podmětu, nebo 

přísudku „pověšené“ na jednoduché čáře 

 

- každý větný člen může být sám dále rozvíjen, v tom případě věšíme několik kroužků pod sebe 

P S 



- pokud je ve větě obsažen několikanásobný větný člen spojený čárkou nebo spojkou, nakreslíme 

jeho kroužky vedle sebe a spojíme je svorkou (tyto členy musí být vždy stejného druhu!) 

 

- vždy kreslíme kroužky v tom pořadí, v jakém jsou slova napsána ve větě (Představte si, že na 

nakreslený graf položíte list papíru a zakryjete ho. Potom pomalu posunujte list papíru doprava ve 

směru psaní. Kroužky členů se vám musí postupně objevovat ve stejném pořadí, jako když čtete 

původní větu.) 

 

- např. Náš malý Pavel spí velmi rád a ochotně v létě ve stanu. 

 

- domácí úkol – uč. s. 78 cv. 1 – jednotlivé věty napište do sešitu, doplňte pravopis a poté je zkuste  

graficky znázornit, nechávejte si dostatek místa na kreslení 

   cv. 2 – pokuste se vytvořit 3 jednoduché věty, které budou odpovídat svým  

rozložením těmto nakresleným grafům – např. graf 1 – Letní 

prázdniny začnou v červenci. (PKS, PO, PŘ, PUČ) 

- i pro graf 1 vymyslete vlastní větu 

 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole 

Hotové úkoly pošlete ke kontrole mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 24. 4. 

 


