
Pracovný list (Sj – 7.ročník) 

Základné vetné členy 

Podmet: 

-zväčša činiteľ deja, nositeľ vlastnosti - pýtame sa kto, čo 

Vyjadrený podmet - je vyjadrený vo vete slovom: Otec číta. (Kto číta? Otec.) 

Nevyjadrený podmet - nie je vyjadrený vo vete slovom (doplníme si ho do zátvorky), 

je jasný z kontextu, z tvaru slovesa: (ona) Včera vôbec nepracovala. 

Prísudok: 

-vyjadruje činnosť, stav, vlastnosť - pýtame sa, čo niekto robí, čo sa s ním deje (príp. 

aký je) 

Slovesný prísudok -je vyjadrený slovesom: Otec pracuje. (Čo robí otec? Pracuje.) 

Zrazu prestala písať. (Čo robila? Prestala písať.)  

Menný (slovesno-menný) prísudok - je zložený zo sponového slovesa (byť, stať sa) a 

plnovýznamového slovného druhu: Peter je zdravý. (Čo robí Peter? Je zdravý.) 
 

1. Vypíš z viet podmet a urči jeho druh: 

Veta Podmet Druh podmetu 

Kedy sa vrátia vaši domov?   

Čo ste nám pripravili na večeru?   

Všetky práce ukončíme až na jar.   

Škola sa vždy začína v septembri.   

Peniaze si vložila do peňaženky.   

Na stene visia obrazy umelcov.   

Stále sa mi páčia piesne Elánu.   

Tie domy nemajú veľké balkóny.   

 

1. Vypíš z viet prísudok a urči jeho druh: 

Veta Prísudok Druh prísudku 

Prečo ste museli tak skoro odísť?   

Jurko je zo súrodencov najmladší.   

Dedo bol kedysi vynikajúcim 

horolezcom. 

  

O týždeň prídeme na návštevu.   

Rád by som mu venoval tento 

darček. 

  

Nikto z nás nie je dokonalý.   

Donovaly sú známe lyžiarske 

stredisko. 

  

Na lúke je veľa kvietkov.   



Pracovný list (Lit – 7.ročník) 

 

Dobrodružná literatúra  
  

 prináša dobrodružstvá, zaujímavé, pútavé, dramatické príbehy 

 dej je často vystupňovaný do nečakaných kolízií a situácií 

 výrazne sa v nej objavuje prvok nebezpečenstva 

 je určená predovšetkým na oddych 

 

1. Ako sa volá kniha R. Kiplinga, z ktorej je úryvok Mauglí? 

a) Román z džungle 

b) Kniha džunglí 

c) V džungli a pralese 

d) Mauglí – ľudské mláďa 

 

2. Ukážka Sivé vĺča je z knihy Biely tesák. Napísal ju: 

a) Jack London 

b) Jules Verne 

c) Rudyard Kipliong 

d) Martin Kukučín 

 

3. V ktorej ukážke vystupujú Hans a Klaus – žiaci jazdeckej školy? 

a) Mobil 

b) Srdce v ofsajde 

c) Rivali 

d) Na ten obraz nikdy nezabudnem 

 

4. Kto vytvoril nový žáner populárnej literatúry – fantasy 

literatúru? 

a) Rick Riordan knihou Percy Jacson – Zlodej blesku 

b) Igor Molitor knihou Dievčatko z Krajiny Drakov 

c) A. C. Doyle knihou Na ten obraz nikdy nezabudnem 

d) J. R. R. Tolkien knihou Hobit 
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