
            

                         Identifikátor materiálu: EU - 4 - 4, Druhy vět 
                         Tématická oblast: český jazyk – gramatika 1. ročníku 

Anotace 

 

 Žák si procvičí druhy vět 

 

Autor 

 

 Mgr. Hana Koblischková 

 

Jazyk 
 
  Čeština  
 

Očekávaný výstup 

 

písemně, gramaticky správně skládá, tvoří a určuje druh věty 

 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

 
Vytvořeno pro žáky se středně těžkou mentální retardací 
 

Klíčová slova 

 

 Druhy vět, skládání vět 

 
Druh učebního materiálu Pracovní list  

Druh interaktivity 
 
Test  
 

Cílová skupina 
 
Žák 
 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 
Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 
materiálu 

 
30. 4. 2013   
 

 

 



1. Slož z uvedených slov věty a napiš je. 
  

           

 

 

 

 ___________________________________________________________ 

   

        

            
            
            
            
            
            
          

 ___________________________________________________________ 

           

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

           
    

 

_________________________________________________________ 

SNĚŽENKY VYKVETLY JAŘE NA 

LETNÍ ČERVENÉ JAHODY 

JSOU 

PLODINY 

PODZIM ZRAJÍ 
NA 

HRUŠKY 

STROMY BÍLÁ POKRYLA JINOVATKA 



2. Urči druh vět z předcházejícího cvičení. 
 
___________________________________________________________ 
 

3. Vytvoř z těchto vět věty tázací. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Doplň začátek a konec věty. 
 
___ akou barvu mají sněženky ___ 

___ ěti sbíraly v lese maliny___ 

___ e stromů padaly barevné listy a kaštany___ 

___teří ptáci u nás přezimují___ 

5. Vyber z předchozího cvičení věty tázací a odpověz na ně. 

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 



ŘEŠENÍ 

1. Slož z uvedených slov věty a napiš je. 

Na jaře vykvetly sněženky. 
Jahody jsou červené letní plodiny. 
Na podzim zrají hrušky. 
Stromy pokryla bílá jinovatka. 
 

2. Urči druh vět z předcházejícího cvičení. 
 
věty oznamovací 
 

3. Vytvoř z těchto vět věty tázací. 
 
Vykvetly na jaře sněženky? 
Jsou jahody červené letní plody? 
Zrají hrušky na podzim? 
Pokryla stromy bílá jinovatka? 
 

4. Doplň začátek a konec věty. 

Jakou barvu mají sněženky? 
 Děti sbíraly v lese maliny. 
 Ze stromů padaly barevné listy a kaštany. 
 Kteří ptáci u nás přezimují? 
 

5. Vyber z předchozího cvičení věty tázací a odpověz na ně. 
 
Sněženky mají bílou barvu. 
U nás přezimují sýkorky a kosi. 

 


