
 

Český jazyk a literatura 

ANOTACE – nově vytvořených/inovovaných materiálů 
 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 

Číslo a název šablony 
klíčové aktivity  

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Skladba 
 
 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.01. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace seznamuje s rozdílem mezi větou a výpovědí. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu. 

  

 
 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.02. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace seznamuje se základními informacemi o podmětu. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu. 

 

 
 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.03. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje se základními informacemi o přísudku. Prezentaci lze využít jako součást 

výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu. 



Český jazyk a literatura 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.04. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace seznamuje s rozšiřujícími informacemi o přísudku. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu. 

  

 
 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.05. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou tzv. vět jednočlenných a dvojčlenných. Prezentaci lze 

využít jako součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně 

k samostudiu. 

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.06. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou shody přísudku s podmětem. Prezentaci lze využít jako 

součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k 

samostudiu. 

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.07. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou odchylek od pravidelné větné stavby. Prezentaci lze 

využít jako součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně 

k samostudiu. 

 

 
  



 

Český jazyk a literatura 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.08. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou příslovečného určení. Prezentaci lze využít jako součást 

výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu. 

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.09. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s méně častými druhy příslovečného určení. Prezentaci lze využít jako 

součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k 

samostudiu. 

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.10. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou doplňku.  Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu.  

 

 
  



Český jazyk a literatura 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.11. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou přívlastku. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu.  

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.12. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematickými jevy týkajícími se přívlastku. Prezentaci lze využít jako 

součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k 

samostudiu. 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.13. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou významových vztahů mezi několikanásobnými větnými 

členy. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých 

probíraných pojmů, případně k samostudiu.  

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.14. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou odchylek od pravidelné větné stavby. Prezentaci lze 
využít jako součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně 
k samostudiu. 

 
  



 

Český jazyk a literatura 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.15. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace stručně seznamuje s problematikou grafického odlišení pásma postav a pásma vypravěče. 
Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině – k názornému přiblížení jednotlivých probíraných 
pojmů, případně k samostudiu. 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.16. KAP  
Jméno autora  Kaplan 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace se zabývá rozdílem mezi větou jednoduchou a souvětím, druhy souvětí. Prezentaci lze využít 

jako součást výkladu v hodině – názorné přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k 

samostudiu, součástí jsou i úkoly k danému tématu.  

 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.17. KAP  
Jméno autora  Kaplan 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace se zabývá vztahy mezi jednotlivými větami v souvětí. Jednak vztahy podřadnými, jednak 

vztahy souřadnými včetně příkladů. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině – názorné 

přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu, součástí jsou i úkoly k danému 

tématu.  

 
  



Český jazyk a literatura 

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.18. KAP  
Jméno autora  Kaplan 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace se zabývá podřadnými vztahy mezi větami. Seznámí nás s vedlejšími větami -  podmětnou, 

přísudkovou, přívlastkovou, předmětnou a doplňkovou. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v 

hodině – názorné přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu, součástí jsou i úkoly 

k danému tématu.  

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.19. KAP  
Jméno autora  Kaplan 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace se zabývá podřadnými vztahy mezi větami. Věnuje se vedlejším větám příslovečným a jejich 

různým druhům (časová, místní, důvodová, způsobová, měrová). Prezentaci lze využít jako součást 

výkladu v hodině – názorné přiblížení jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu, součástí 

jsou i úkoly k danému tématu.  

 
Označení DUM VY_32_INOVACE_Č5.20. KAP  
Jméno autora  Kaplan 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce 

Prezentace se zabývá dalšími druhy vedlejších vět příslovečných (účelová, podmínková, přípustková, 

zřetelová). Ve druhé části shrnuje, jak určujeme hlavní a vedlejší věty, jejich poměry, druhy a jak souvětí 

graficky znázorňujeme.  Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině – názorné přiblížení 

jednotlivých probíraných pojmů, případně k samostudiu, součástí jsou i úkoly k danému tématu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


