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Opakujeme ☺

➢ Čo je veta?

➢ Ako delíme vety podľa:

A. členitosti,

B. zloženia,

C. zámeru (postoja) hovoriaceho?



Jednoduché vety
➢ vety, ktoré majú len jeden prisudzovací sklad

(podmet + prísudok)

Jednoduché vety delíme na:

a) holé vety,

b) rozvité vety,

c) vety s viacnásobným vetným členom.



Holé vety
➢ jednoduchá veta, ktorá obsahuje len podmet a prísudok, napr.

Mama varí.

➢ jednoduchá veta, ktorá má len jeden sklad (prisudzovací)

➢ podmet v holej vete môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený

➢ prísudok v holej vete môže byť slovesný alebo slovesno-menný

mama varí

podmet vyjadrený prísudok slovesný
prisudzovací sklad

PsS



Rozvité vety

➢ vety, ktoré okrem podmetu a prísudku obsahujú aj

iné vetné členy

➢ napr. Všetky deti utekali domov. Tmavé oblaky divoko

leteli na východ. Náš strýko Mišo je veľmi dobrý

poľovník.



Vety s viacnásobným vetným členom

➢ viacnásobný vetný člen tvoria dva alebo viaceré

rovnocenné vetné členy

➢ jednotlivé vetné členy sú oddelené spojkou alebo

čiarkou

➢ napr. Dievčatá a chlapci divoko utekali. V pondelok,

stredu a piatok sú stránkové dni.



Urč, či je daná veta holá, rozvitá alebo s

viacnásobným vetným členom. Do zošita, poslať!

➢ Prečítal knihu.

➢ Ferko sa rozplakal.

➢ Skončili.

➢ Malé dieťatko sa usmialo.

➢ Lesy aj lúky ožili.

➢Eduard, Ivana a Eva tancovali.

➢ Prídete?

➢ Bol si včera v obchode?

➢ Som doma.

➢ Daroval mu knihy, zošity a perá.

➢ Tá pani nám ukázala správny

smer.



Z nasledujúcich viet vypíš prisudzovacie 
sklady (do zošita) Prosím, poslať!

➢ Zanechal hlboké stopy v snehu.

➢ (on) nevyj. podmet zanechal - prísudok

➢ Hlavný priniesol účet.

➢ hlavný – podmet, priniesol - prísudok

➢ Kedy prinesieš čerstvé mlieko?

➢ Ja pravidelne čítam dennú tlač.

➢ Mišo prišiel dosť neskoro.

➢ Objednali ste tú pizzu?



Zmeň nasledujúce rozvité vety na holé.
Prosím, poslať! 

➢ Moja sestra rada spieva ľudové piesne. (Sestra spieva.)

➢ Školský kuchár dnes navaril výbornú polievku. (Kuchár navaril.)

➢ Statočný rytier bojoval s drakom. (Rytier bojoval.)

➢ Táto kniha je veľmi zaujímavá.

➢ Začala som pozerať nový seriál.

➢ Písali o nich zaujímavo v novinách.

➢ V záhrade nám rozkvitla čerešňa.

➢ Na kolenách majú hokejisti chrániče.


