
POSTUP:

Přečti si prezentaci.

Dělej si postupně zápis do sešitu. Zapisuj si pouze ty stránky, na kterých je slovo zápis.

Vyzkoušej si úkoly, za nimi je vždy správné řešení.

Pokud je přiložen ALF test, určitě ho udělej!!! Budu to kontrolovat.



DRUHY VĚT PODLE 

POSTOJE MLUVČÍHO

zápis



V létě pojedeme k moři.

Kam pojedeme v létě?

Kéž bychom jeli v létě k moři!

Pojeďme v létě k moři! 

Takové krásné moře!



Podle postoje mluvčího rozlišujeme věty:

oznamovací - V létě pojedeme k moři.

tázací - Kam pojedeme v létě?

rozkazovací  - Pojeďme v létě k moři!

přací  - Kéž bychom jeli v létě k moři!

zvolací - Takové krásné moře!



Věty oznamovací (./ ...)

• vyjadřují sdělení, oznámení nebo informaci

• píšeme za nimi tečku (nebo 3 tečky)

• sloveso je ve způsobu oznamovacím

nebo podmiňovacím

Maminka uvařila výborný oběd.

Dal bych si zákusek.

A tak tam žijí dodnes...

zápis



Věty tázací (?)
• vyjadřují otázku

• píšeme za nimi otazník

1) otázky zjišťovací- odpovídáme ano/ne

Máš hlad? Ano. Ne. 

2) otázky doplňovací - vyžadují doplnění

Kdo přišel? Petr.

3) otázky vylučovací - vybereme jednu z možností

Dáte si kávu, nebo čaj? Kávu.

zápis



Otázky:
zjišťovací (ano, ne) doplňovací

spát

vařit

přijít

Půjdeš už spát?

Umíš vařit?

Chceš k nám přijít?

V kolik půjdeš spát?

Co ti mám uvařit?

Kdy přijdeš?

zápis



Vyzkoušej si! Rozliš druh vět tázacích:

1. Proč nám to neřekl? 

2. Kdo doběhl do cíle první? 

3. Mluvili o tom včera? 

4. Kolik to stojí? 

5. Umíš anglicky, nebo německy? 

6. Půjdeš dnes na angličtinu? 

7. Co o tom víš? 

8. Narodil se chlapeček, nebo holčička? 

9. Kam to mám položit? 

10. Budeš hrát v obraně? 

11. Je vás ve třídě dvacet? 



Řešení:

1. Proč nám to neřekl? 

2. Kdo doběhl do cíle první? 

3. Mluvili o tom včera? 

4. Kolik to stojí? 

5. Umíš anglicky, nebo německy? 

6. Půjdeš dnes na angličtinu? 

7. Co o tom víš? 

8. Narodil se chlapeček, nebo holčička? 

9. Kam to mám položit? 

10. Budeš hrát v obraně? 

11. Je vás ve třídě dvacet? 

doplňovací

doplňovací

zjišťovací

doplňovací

vylučovací

zjišťovací

doplňovací

vylučovací

doplňovací

zjišťovací

zjišťovací



Věty rozkazovací (! / .)

• vyjadřují rozkaz, zákaz nebo výzvu

• píšeme za nimi tečku nebo vykřičník

• sloveso je v rozkazovacím způsobu nebo v infinitivu 

Posaďte se, prosím.

Sednout!

Jdi otevřít.

Nepřecházejte na červenou!

zápis



Věty přací (! / .)

• vyjadřují přání (začínají většinou na: ať, nechť, 
kéž, kdyby...)

• píšeme za nimi vykřičník

Ať se vám daří!

Kéž bych vyhrál milión!

Kdyby se to podařilo!

zápis



- vyjadřují citový postoj mluvčího

- na konci píšeme vykřičník

Taková kráse kolem!

Ach, to je peněz!

To nemyslíš vážně!

Věty zvolací (!)
zápis



Postup:

• 1) Podívám se na znaménko na konci věty.

• 2) Věta tázací má vždy na konci otazník

• 3) Určím si přísudek – pokud je v rozkazovacím 
způsobu – jedná se o větu rozkazovací

• 4) Pokud ne, jde o větu přací (ať, nechť, kéž, kdyby)

nebo zvolací



Vyzkoušej si! Urči druhy vět:

Pocházím z Prahy.

Jaký je zde klid!

Proč dnes nepřijdeš?

Otevři okno.

Všichni vystoupit!

Už jste byli v Národním divadle?

Chtěla bych pejska.

Kéž bych dostal nové kolo!

Ať o tom nikdo neví!

Přijdete?

zápis



Řešení:
Pocházím z Prahy.

Jaký je zde klid!

Proč dnes nepřijdeš?

Otevři okno.

Všichni vystoupit!

Už jste byli v Národním divadle?

Chtěla bych pejska.

Kéž bych dostal nové kolo!

Ať o tom nikdo neví!

Přijdete?

• oznamovací

• zvolací

• tázací (doplňovací)

• rozkazovací

• rozkazovací

• tázací (zjišťovací)

• oznamovací

• přací

• přací

• tázací (zjišťovací)



Vyzkoušej si! Urči druh vět podle postoje 

mluvčího:

Jaké má být zítra počasí?

Půjdeme zítra do ZOO?

Nekrmte v ZOO zvířata!

Je zakázáno krmit v ZOO zvířata.

Nejvíce se mi líbí opice a sloni.

Už se těším na cvičené lachtany.

Kéž bych mohl vidět taky žirafy!

V kolik hodin vyrazíme?

To bude skvělý zážitek!



Řešení:

Jaké má být zítra počasí?

Půjdeme zítra do ZOO?

Nekrmte v ZOO zvířata!

Je zakázáno krmit v ZOO zvířata.

Nejvíce se mi líbí opice a sloni.

Už se těším na cvičené lachtany.

Kéž bych mohl vidět taky žirafy!

V kolik hodin vyrazíme?

To bude skvělý zážitek!

tázací – doplňovací

tázací zjišťovací

rozkazovací

oznamovací

oznamovací

oznamovací

přací

tázací doplňovací

zvolací


