
Přeji hezký pracovní týden od 25. 5. 2020! 

 

Děkuji za doposud vypracované úkoly a přeji hezké procházky bez roušek. 

 

Nadále čteme námi vybrané knihy, abychom o nich mohli brzy napsat sloh. (Kdo už odeslal dříve, má hotovo.) 

Na graf věty se podíváme z trochu jiného úhlu, abychom vztahy v jednoduché větě poznávali ještě snadněji. 

Napíšeme krátkou báseň - akrostich. 

Dobrovolný úkol na tento týden je sloh podle jednoho z videí o architektuře. 

 

 

1. Abychom dobře poznali větný člen (zatím podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek), 

musíme se na něj umět zeptat. Proto tento týden nebudeme tvořit větné grafy, ale otázky na větné členy. 

Otázku tvoříme z větného členu, na kterém je poznávaný větný člen závislý, nebo ke kterému má nejbližší 

vztah. Poznaný větný člen je odpověď. Otázku vytvoříme na každý větný člen, který ve větě je. Cvičíme na 

velmi jednoduchých větách: 

 

Příkladová věta: 

Pozvali jsme babičku na krátkou dovolenou. 

Otázka na podmět pomocí přísudku: Kdo pozval babičku na dovolenou? My - podmět 

Otázka na přísudek pomocí podmětu: Co jsme udělali my? Pozvali jsme - přísudek 

Otázka na předmět pomocí přísudku: Koho jsme pozvali? Babičku - předmět ve 4. pádu 

Otázka na příslovečné určení pomocí přísudku: Kam jsme babičku pozvali? Na dovolenou - pum 

Otázka na přívlastek pomocí předmětu: Na jakou dovolenou? Na krátkou - Pks  

 

Prosím, napište otázky a odpovědi ke všem větným členům ve dvou větách níže a pošlete na 

laubova@chelcickeho.cz       

 

Včera jsem slyšela zajímavý koncert a neobvyklou diskusi. 

 

O víkendu koupíme bratrovi nový stan. 

 

 

2. Akrostich je typ básně starý tisíce let. Před stovkami let jej psali renesanční básníci například o ženách, které 

milovali, nebo o lidech, kterých si vážili (například o svých sponzorech). Akrostich může mít různá témata, 

podstatné je, že počáteční písmena jeho veršů (řádků), pokud je čteme odshora dolů, tvoří samostatné slovo, 

většinou jméno. Napište akrostich o kladech celostátní karantény na libovolné jméno (vaše, kamarádovo, 

kamarádčino, jméno někoho z vaší rodiny.) Verše se nemusí rýmovat, ale mohou. (Pokud nevidíte žádné 

klady karantény, pište o záporech.) 

 

příklad: 

K dyž o tom přemýšlím, 

A  cestou na pískoviště je na to času dost, 

T eď je život klidnější. 

E nergii věnuju základním úkonům - nákup jídla, příprava jídla, jídlo, pobyt v přírodě. 

Ř ešit zbytečnosti není čas ani chuť. 

I  když se těším, až si zajdu na výstavu nebo do kina, 

N emůžu si stěžovat. 

A  věčné nestíhání odletělo kdovíkam. 

 

Prosím, pošlete váš akrostich na laubova@chelcickeho.cz 
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3. Dobrovolný sloh o architektuře. Napište alespoň 15 vět o jedné ze staveb. Zmiňte její celkový vzhled, 

členění, zajímavosti. Uveďte, co vám stavba připomíná a jestli podle vás dobře plní svou funkci. Zamyslete se 

nad tím, zda byste stavbu chtěli používat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqWtZtBUYcU&list=PL1w_J1iNFQ2NnuIFYawR8hxMANsKaApmj&index

=10 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/gebrianvs/eggo-house-bytova-jednotka-vestavena-do-zahrady-

205762 

 

 

 

 S pozdravem Laubová 
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