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a) Úkol: Doplňte –i/-y 

Běda lháři 

 Jeden mlynář byl hrozně špatný člověk. Peníze mu byly vším. 

Jednou se o Květné neděli vkradl do Kašperku. U brány stála žena ve 

starobylých šatech a ptala se ho, co že tu chce, co že tu pohledává. 

On začal naříkat a stýskat si a vykládal jí, jak mu vyhořel celý mlýn, a 

tak se z něj stal dočista žebrák. To všecko byla naprostá lež a výmysl. 

Když mu žena dala hromadu peněz a šel zpátky domů, smál se pod 

vousy. Najednou za sebou uslyšel strašlivé bědování. Otočil se a 

v tomto okamžiku všecko zlato zmizelo. S kletbami běžel ke svému 

mlýnu. Ten stál celý v plamenech. 

 
Uplatněná pravidla: 

Vyjmenovaná a příbuzná slova: mlynář, byl, byly, starobylých, vykládal,  

     vyhořel, mlýn, byla, výmysl, uslyšel, mlýnu 

Není ve vyjmenovaných slovech: strašlivé, zmizelo 

Koncovky podstatných jmen: neděli (rod Ž - růži), vousy (r.Mn – hrady), kletbami (r.Ž – ženami) 

Koncovky přídavných jmen: starobylých (T- mladých), celý (T- mladý) 

Tvrdé souhlásky: stýskat si 

 
b) Úkol: U prvních tří vět určete slovní druhy 
 

    4                 1              5            6                2               1 

Jeden mlynář byl hrozně špatný člověk.  
 

     1            3        5         3 

Peníze mu byly vším. 
 

     4           3    7        2               1              5          7           1 

Jednou se o Květné neděli vkradl do Kašperku. 

 

 

 



c) Úkol: 1. větu znázorněte graficky a určete větné členy 
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Jeden mlynář byl hrozně špatný člověk.  
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Postup: 

1. Podtrhneme přísudky vlnovkou (já zde označila tučně, neboť nemám „vlnovku“): byl člověk 

(jde o Př slovesně-jmenný/jmenný se sponou = sloveso být je pomocné, potřebuje doplnění. 

Tím je jmenná část člověk) 

2. Otázkou 1. pádu „kdo, co“ zjistíme Po. Kdo, co byl hrozně špatný člověk?  Mlynář = Po 

(podtrhneme vodorovnou čarou) 

3. Pokládáme si otázky a zjišťujeme jednotlivé větné člen:  

Jaký mlynář? Odpověď: Jeden (mlynář = rozvíjím podstatné jméno „mlynář“) – jde o přívlastek 

Jaký člověk? Odpověď: špatný (člověk = rozvíjím podstatné jméno „člověk“) – jde o přívlastek 

Jak/jakou měrou byl špatný? Odpověď: hrozně (špatný = rozvíjím sloveso) – jde o příslovečné  

určení míry 

 

 


