
Přeji všem hezký pracovní týden od 13. 4. 2020! 

 

Procvičíme si mluvnici v přiřazeném scio-testu, není to na známky, je to na přemýšlení. 

 

Nakreslíme graf tří jednoduchých vět. Příklady budou lehké a zadání velmi návodné. (Grafy vět nám umožňují lépe 

poznat vztahy ve větě. Díky tomu se pak lépe vyjadřujeme, máme lepší pravopis a lépe vstřebáváme cizí jazyky.) 

 

Vytvoříme báseň-kaligram. To je zároveň slohové zadání pro tento týden. 

 

1. Na www.sciodat.cz máte přiřazený test z čj (Mluvnice - větné členy - 02) Prosím, vyplňte ho. 

 

Test je z větných členů, před vyplněním je dobré si uvědomit: 

Rozvitý větný člen je takový, který má na sobě závislé další větné členy. 

Jednočlenná věta má jen jeden základní větný člen. Jen podmět, nebo jen přísudek. Když má jen přísudek, 

často se týká počasí. Např. Silně mrzne. Pořád prší. (Není tam žádný podmět.) 

Přísudek je většinou sloveso nebo několik sloves. Existuje však i přísudek jmenný se sponou – ten obsahuje 

sloveso i jméno (přídavné nebo podstatné) Např. Ona je krásná. On je hlupák.     

 

 

2. Prosím, zakreslete níže uvedené věty do grafu a pošlete na laubova@chelcickeho.cz.  

 

Napíšu stručnou báseň o jaru. 

(1 předmět, na něm jsou 2 přívlastky.) 

Včera jsem viděla inteligentní horor. 

(Jedno příslovečné určení, jeden předmět, jeden přívlastek.) 

Zastupitel nás informoval o nové situaci. 

(2 předměty, 1 přívlastek) 

(Předměty jsou v jiném pádu než 1., závisí na přísudku. Příslovečná určení závisí na přísudku. Přívlastky závisí 

na svých podstatných jménech.) 

 

3. Kaligram je báseň-obrázek. Slova jsou uspořádaná do obrázku toho, o čem báseň pojednává.  

V literatuře existuje dlouho, v 1. pol. 20. století se jimi zabýval francouzský  básník Guillaume Apollinaire.  

Literární výchova pro 2. stupeň str. 207 (báseň Prší - písmena jsou uspořádaná do tvaru deště).  

Literární výchova pro 2. stupeň str. 30 (báseň Hrábě - tvar hrábí.) 

další příklady: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaligram 

https://cz.pinterest.com/pavlinasustrova/kaligramy/ 

 

Nakreslete vlastní kaligram na jedno obyčejné téma (např. jídlo, rostlina, zvíře) a pošlete na 

laubova@chelcickeho.cz. 

 

 

4. Nepovinný úkol - sloh.  

Kdo napíše, tomu ráda opravím.  

V případě nižší kvality se nic neděje, v případě vysoké kvality za 1.  

Na https://www.televizeseznam.cz/porad/gebrianvs si vyberte budovu v České republice nebo ve světě.  

Napište o stavbě líčení (to je popis s citovým zabarvením, kromě toho, že něco popisujete, dáváte najevo, že 

se vám to hodně líbí, případně hodně nelíbí. Že to zapůsobilo na vaše city. Adekvátně tomu volíte také slova.)  

 

Přeji hezké dny!  S pozdravem Laubová 
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